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Till vårdnadshavaren

Modersmålsstöd i förskolan
Alla barn 4–5 år som har ett annat modersmål än svenska kan anmäla sitt intresse för att delta i
modersmålsstöd i förskolan. En förutsättning för att få modersmålsstöd är att barnet har språket
som levande inslag i hemmet, d.v.s. att språket talas dagligen hemma.
Vad är modersmålsstöd?
Enligt förskolans läroplan ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska. En
modersmålslärare träffar barnen någon gång varje vecka och deltar då i den dagliga utbildningen
på förskolan. Forskning visar att ett väl utvecklat modersmål gynnar barns språkutveckling i
svenska språket. Detta bidrar sedan i sin tur till ökad måluppfyllelse i skolan. Det blir en bro
mellan språket i förskolan och språket hemma.
För att kunna erbjuda modersmålsstöd i förskolan måste lämplig modersmålslärare finnas att
tillgå i kommunen.
Ansökan om modersmålsstöd
Barnets namn

Personnummer

Förskola

□
□

Språk:
Ja, jag önskar modersmålsstöd till mitt barn.

Nej, jag önskar inte modersmålsstöd till mitt barn.

Datum:

Underskrift vårdnadshavare:

Namnförtydligande:

Datum:

Underskrift vårdnadshavare:

Namnförtydligande:

Ansökan lämnas till rektor senast 30 april före önskat läsår

__________________________________
Underskrift rektor

2019.03.18

Barn- och utbildningsnämnden behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda ditt barn
modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmål i enlighet med skollagen (2010:800). De
uppgifter som behandlas är dina och ditt barns namn, personnummer och adress. Uppgifterna, som
hämtas från Skatteverket, delas med Statistiska Centralbyrån (SCB) i statistiksyfte och sparas i två år efter
att barnet slutat.
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna och du har rätt
att på begäran få ett registerutdrag över de behandlingar som görs i nämnden. Du har också möjlighet att
få felaktiga uppgifter rättade.
Klagomål över personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten.
För barn- och utbildningsnämnden finns även ett Dataskyddsombud med uppdrag att bland annat ge
information och kontrollera att lagstiftningen följs.
Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet är
Dataskyddsombudet
Tel: 0725482275
E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta kommunens växel,
0380-51 80 00 eller skicka din fråga till bukontoret@nassjo.se.

