
Tackar JA till undervisning i modersmål

Anmälan gäller ämnet:  Modersmål 1 GY Modersmål GY Aktiv tvåspråkighetModersmål 2 GY

Tackar NEJ till undervisning i modersmål

Språk:

Jag är medveten att anmälan är bindande och gäller läsåret ut. Vid avbrott ska en skriftlig avanmälan 
lämnas till skolan.

SKOLANS BESLUT
Eleven är berättigad till undervisningen i modersmål 
(Enligt skollagen 15 kap. 19§)

JA

Nej

Anmälan hanteras och arkiveras av elevens skola. Skolan beslutar om eleven är berättigad till undervisningen och 
informerar  Centrum för flerspråkigt lärande (CFL).

Anmälan till undervisning - 
MODERSMÅL I GYMNASIET

Datum
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Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer Postadress

Personnummer

Skola Årskurs

Telefonnummer

PERSONUPPGIFTER

E-post

ANMÄLAN

- Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
- Eleven har goda kunskaper i språket

JA Nej
JA Nej

Namnförtydligande 

Underskrift 

Datum

TelefonnummerTitel

Namnförtydligande 

Underskrift

Personuppgifter i denna Anmälan till undervisning - Modersmål i gymnasiet kommer att behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen som underlag för anmälan. För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se www.boras.
se/pub eller kontakta Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen via Borås Stads växel 033-35 70 00. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för gymnasieskolan och nås via utbildning@boras.se.

Grundskolekurs

Klass

http://www.boras.se/pub
http://www.boras.se/pub
mailto:grundskola@boras.se

Anmälan gäller ämnet:  
Jag är medveten att anmälan är bindande och gäller läsåret ut. Vid avbrott ska en skriftlig avanmälan lämnas till skolan.
SKOLANS BESLUT
Eleven är berättigad till undervisningen i modersmål
(Enligt skollagen 15 kap. 19§)
Anmälan hanteras och arkiveras av elevens skola. Skolan beslutar om eleven är berättigad till undervisningen och informerar  Centrum för flerspråkigt lärande (CFL).
Anmälan till undervisning -
MODERSMÅL I GYMNASIET
Borås Stad: Modersmål i gymnasiet 180926  LA
PERSONUPPGIFTER
ANMÄLAN
- Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
- Eleven har goda kunskaper i språket
Namnförtydligande 
Underskrift 
Namnförtydligande 
Underskrift
Personuppgifter i denna Anmälan till undervisning - Modersmål i gymnasiet kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen som underlag för anmälan. För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se www.boras.se/pub eller kontakta Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen via Borås Stads växel 033-35 70 00. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för gymnasieskolan och nås via utbildning@boras.se.
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