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Skolområde  Postadress Telefon vxl 

Trossö skolområde 

Västra skolområdet - Sunnadal 

Västra skolområdet - Rosenholmskolan 

Västra skolområdet - Nättraby 

Lyckeby skolområde 

Rödeby skolområde 
Jämjö skolområde 
 

Amiralitetstorget 12 - 14 , 371 31 Karlskrona 

Box 6037, 371 06 Karlskrona 

371 83 Karlskrona 

Fredriksdalsvägen 37, 370 24 Nättraby 

Videvägen, 371 63 Lyckeby 

Rödebyvägen 42 C, 370 30 Rödeby 

Box 30, 373 00 Jämjö 

0455-30 30 00 

0455-30 30 00 

0455-30 30 00 

0455-30 30 00 

0455-30 30 00 
0455-30 30 00 

0455-30 30 00 
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ANMÄLAN TILL  
MODERSMÅLSUNDERVISNING I 
GRUNDSKOLAN  

Genom din anmälan kommer dina personuppgifter att förtecknas i ett verksamhetssystem hos Karlskrona kommun, barn- och ungdomsnämnden. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna erbjuda 

modersmålsundervisning. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, 

blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, barn- och ungdomsnämnden. 

 Datum 

       

Jag/vi vill att vårt barn ska delta i modersmålsundervisning i grundskolan. Vi använder språket dagligen 

och vårt barn talar/förstår vanligt vardagligt språk  

Barn, namn Personnummer 

            

Modersmål (ange endast ett språk) 

      

Skola 

      

  

 Önskar deltaga  Önskar ej deltaga 

Namnteckning (namnteckning av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad) 

Ort och datum 

      

Vårdnadshavare, namnteckning Namnförtydligande 

       

Ort och datum 

      

Vårdnadshavare, namnteckning Namnförtydligande 

       

Modersmål är ett mångtydigt begrepp. Vanligtvis menar man det första språk som lärs och talas dagligen i hemmet.  

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra 

förutsättningar att lära sig svenska och andra språk. Inlärningen av svenska baseras på utvecklingen av elevens modersmål. 

Modersmålet är också viktigt för elevens kulturella identitet och grupptillhörighet. Det ger en möjlighet att upprätthålla kontakt 

med ursprungslandets språk och kultur. 

Modersmålsundervisning är ett frivilligt stöd man kan anmäla sitt/sina barn till om de går i grundskola. 

För att anmält barn skall få modersmålsundervisning på sin skola skall: 

 modersmålet vara umgängesspråk i hemmet med minst en förälder 

 det ska vara möjligt att bilda grupp om minst fem elever i grundskolan 

 grupperna kan var kommunövergripande 

 det finnas lämplig lärare 

 

Blanketten lämnas till rektor på barnets skola.  

 
Rektors godkännande 

Ort och datum 

      

Namnteckning Namnförtydligande 

       
 


