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Fostran och utbildning
ANMÄLAN TILL UNDERVISNING I EGET
MODERSMÅL, HEMSPRÅK ELLER
UTOMLANDS INLÄRT SPRÅK

KASKO 71 – Anmälan till undervisning i eget modersmål, hemspråk eller utomlands inlärt
språk 26.6.2019

Undervisning i elevens eget modersmål eller ett främmande språk (inte svenska eller finska) som talas hemma
Upprätthållande av språkkunskaper som från utlandet inflyttad elev har förvärvat i samband med studier utomlands
Undervisning i nord-, enare- eller skoltsamiska
Undervisning i romani

Elevens efternamn och förnamn

Personbeteckning

Adress

Modersmål

Skolans namn

Årskurs

Språk eleven önskar få undervisning i (endast ett språk)
Vårdnadshavarens namn

Telefonnummer

Adress

E-postadress

Vårdnadshavarens namn

Telefonnummer

Adress

E-postadress

Datum

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande

Datum

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande

Följande kan delta i undervisningen:
1) elever som har ett annat modersmål eller hemspråk än svenska eller finska
2) elever som har svenska eller finska som modersmål och som deltar i undervisningen för att upprätthålla
språkkunskaper som de förvärvat i samband med studier utomlands
3) elever som har nord-, enare- eller skoltsamiska som modersmål, hemspråk eller släktens språk
4) elever som har romani som modersmål, hemspråk eller släktens språk.
Undervisningen är frivillig men efter att man anmält sig bindande. Undervisningen ordnas i huvudsak på
eftermiddagar. Vårdnadshavaren är skyldig att utan dröjsmål meddela skolsekreteraren på elevens egen skola och
läraren i eget modersmål ifall eleven avbryter studierna.
Eftersom undervisningen ordnas för stadens alla elever gemensamt, kan undervisningen också ske annanstans än
i elevens egen skola. Ifall det inte finns en lämplig undervisningsgrupp i den egna skolan, sker undervisningen i
närmaste lämpliga undervisningsskola och -grupp. Ifall resan mellan den egna skolan och undervisningskolan
överstiger 2 km för elever i årskurserna 1–6 och 3 km för elever i årskurserna 7–9, kan eleven vid behov ansöka
om ett s.k. innehavarresekort.
Eleven kan endast delta i undervisningen i ett eget modersmål.
Anmälningsblanketten lämnas in till skolsekreteraren på elevens egen skola.

