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Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan 

Elevuppgifter           
Personnummer 
 

För- och efternamn 

Vårdnadshavare 1          Vårdnadshavare 2 
Personnummer 
 

Personnummer 

För- och efternamn 
 

För- och efternamn 
 

Mobilnummer Mobilnummer 

E-post E-post 

 

 
Vh 1* 

Vh 2                                   

                                  * Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under.  
 

Ifylld och undertecknad blankett skickas per post till Örebro Waldorfskola, Glomman 94, 702 30 
Örebro. Blanketten kan även mailas till rektor@orebrowaldorf.se alternativt lämnas in personligen till 
kansliet. Ansökan inkommen före 30/4 möjliggör tidig start nästkommande år. Ansökan sker inför varje 
läsår. 

Nedanstående fält fylls i av rektor 
Ansökan godkänns då eleven uppfyller 
följande villkor:  
 

  Språket är ett dagligt talat språk alt. ett         
nationellt minoritetsspråk 

 Eleven har grundläggande kunskaper 
utifrån vårdnadshavares uppgifter 

Ansökan avslås:  

 

Rektors underskrift 
Datum Underskrift  Namnförtydligande 

 
 

 

I vilket modersmål som dagligen talas hemma alt. i vilket nationellt minoritetsspråk önskas undervisning? 
 

Eleven har grundläggande kunskaper i språket  

     ja     nej     
Språket används dagligen i hemmet 

     ja     nej     

Datum Underskrift Vårdnadshavare 1 
 

Datum Underskrift Vårdnadshavare 2 
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Enheten för flerspråkighet på Örebro kommun erbjuder modersmålsundervisning under förutsättning 
att det finns minst fem elever som önskar läsa språket och om det finns lämplig modersmålslärare. 
Detta gäller även för Örebro Waldorfskola. Grundläggande språkkunskaper kommer också att 
utvärderas initialt av undervisande lärare. Om kraven för modersmålsundervisning enligt skollagen 
visar sig inte uppfyllas, förbehåller vi oss rätten att ompröva detta beslut. 

Skollag (2010:800) 10 kap 7§ 
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet 
ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Dock krävs grundläggande kunskaper i språket. Elever 
med ett nationellt minoritetsspråk (finska, samiska, jiddisch, romani chib, meänkieli) har rätt till 
modersmålsundervisning även utan förkunskap och om språket inte talas hemma. 


