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Rutiner vid ansökan om modersmålsundervisning åk F-9 
 

1. Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i en digital ansökan 

eller pappersblankett. Både digital ansökan och pappersblankett finns på kommunens 

hemsida www.danderyd.se.  

 

2. Digital ansökan skickas, efter signering med Bank-ID, automatiskt per e-post till Enheten 

för flerspråkighet (EFF). Pappersansökan skickas ifylld av vårdnadshavare direkt till EFF. 

 

3. Administrativ samordnare på EFF kontrollerar om eleven är berättigad till 

modersmålsundervisning. Senast 7 arbetsdagar efter att ansökan inkommit kontaktar EFF 

vårdnadshavare per e-post, för att meddela att ansökan har tagits emot. 

 

Om eleven inte är berättigad till modersmålsundervisning, meddelar administrativ 

samordnare på EFF vårdnadshavare orsaken till detta. Vårdnadshavare kan då återkalla sin 

ansökan. Administrativ samordnare antecknar då detta längst ner på ansökan. Om 

vårdnadshavare inte återkallar sin ansökan fortgår processen enligt rutin nedan. 

 

Om eleven är berättigad till undervisning men det finns mindre än fem elever i kommunen 

som ansökt om aktuellt modersmål meddelas vårdnadshavare att eleven placerats i kö.  

 

4. Om eleven är berättigad till modersmålsundervisning, meddelar administrativ samordnare på 

EFF aktuell modersmålslärare att en ny ansökan har kommit in.  

 

5. Modersmålslärare kontaktar vårdnadshavare och bokar in ett samtal inför 

modersmålsundervisning där elev och vårdnadshavare deltar. Samtalet pågår ca 30 minuter 

och innehåller följande:  

 

a) Modersmålsläraren pratar med eleven för att få en uppfattning om hur väl denne kan 

förstå modersmålet utifrån en åldersadekvat nivå. Kartläggning av grundläggande 

kunskaper görs – blankett Grundläggande kunskaper i modersmål. 

b) Modersmålsläraren förmedlar förutsättningarna för modersmålsundervisning – blankett 

Samtal inför modersmålsundervisning. 

c) Modersmålsläraren berättar om ärendegången i ansökningsprocessen. 

 

6. Vid nationella minoritetsspråk (finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib) gäller 

följande:  

 

Modersmålslärare kontaktar vårdnadshavare och bokar in ett samtal inför 

modersmålsundervisning där elev och vårdnadshavare deltar. Samtalet pågår ca 30 minuter 

och innehåller följande:  

 

a) Modersmålsläraren gör tillsammans med vårdnadshavare en bedömning av om eleven 

ska läsa språket som förstaspråk eller andraspråk. 

b) Modersmålsläraren förmedlar förutsättningarna för modersmålsundervisning – blankett 

Samtal inför modersmålsundervisning. 
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c) Modersmålsläraren berättar om ärendegången i ansökningsprocessen. 

 

7. Modersmålsläraren sammanställer dokumentationen från samtalet. Dokumentationen lämnas 

till administrativ samordnare på EFF. 

 

 Samtal inför modersmålsundervisning 

 Kartläggning av grundläggande kunskaper 

 

8. Administrativ samordnare på EFF skickar ansökan samt dokumentation (kopior) och 

blankett för beslut per post till rektor på elevens skola. 

 

 Ansökan om modersmålsundervisning 

 Samtal inför modersmålsundervisning 

 Kartläggning av grundläggande kunskaper 

 Beslut om modersmålsundervisning – ifylls av rektor 

 

9. Rektorn på elevens skola gör en bedömning utifrån modersmålslärarens dokumentation och 

beviljar eller avslår ansökan på blanketten Beslut om modersmålsundervisning. Beslutet 

återsänds till EFF.  

 

10. Administrativ samordnare skickar till vårdnadshavare följande dokument (kopior): Beslut 

om modersmålsundervisning. 

 

11. Ansökan i original med bifogad dokumentation samt rektors beslut förvaras på EFF. 

 

12. Administrativ samordnare meddelar modersmålsläraren om beslutet. 

 

13. Elevlista för modersmålsundervisning sammanställs av administrativ samordnare utifrån 

beslutsunderlag från rektorer och förmedlar till modersmålslärare. SchoolSoft uppdateras. 


