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Datum

Elevens namn

Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal grundskola

Personnummer

Skola SpråkKlass

Målsmans namn Talas språket i hemmet?
Ja Nej

Telefon E-post

Modersmålet ska vara dagligt umgängesspråk i hemmet med undantag för adoptivbarn och nationella minoritetsspråk

Anmälan gäller för hela hela grundskoletiden varför ny anmälan inte behöver göras inför varje läsår 
  
* Skriftlig uppsägning krävs om eleven avbryter sina studier under pågående läsår. 
* Anmälningsblanketten insändes till: 
  Haninge kommun, Utbildningsförvaltningen, Central stödavdelning, Modersmålsenheten, 136 81 Haninge. 
* För mer information kontakta modersmålsenheten  

Datum Underskrift, målsman

Motivering
Ja Nej

Underskrift, chef modersmålsenheten

Modersmålslärare

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att erbjuda modersmålsundervisning. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) 
Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning). 
  
Uppgifterna kommer att gallras när skolgången upphör. Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden alternativt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
  
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.haninge.se/personuppgifter.

Namnförtydligande

Elevuppgifter

Adress Postadress och ort

Målsmans namn

Underskrift, målsman

Tillstyrkes – chef modersmålsenheten

Behandling av personuppgifter

Beslut – rektor
Beviljas

Ja Nej

Datum

Datum för beslut Underskrift, rektor Namnförtydligande
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Datum
Elevens namn
Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal grundskola
Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola
Personnummer
Skola
Språk
Klass
Målsmans namn
Talas språket i hemmet?
Telefon
E-post
Modersmålet ska vara dagligt umgängesspråk i hemmet med undantag för adoptivbarn och nationella minoritetsspråk
Anmälan gäller för hela hela grundskoletiden varför ny anmälan inte behöver göras inför varje läsår
 
* Skriftlig uppsägning krävs om eleven avbryter sina studier under pågående läsår.
* Anmälningsblanketten insändes till:
  Haninge kommun, Utbildningsförvaltningen, Central stödavdelning, Modersmålsenheten, 136 81 Haninge.
* För mer information kontakta modersmålsenheten  
Datum
Underskrift, målsman
Motivering
Underskrift, chef modersmålsenheten
Modersmålslärare
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att erbjuda modersmålsundervisning. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).
 
Uppgifterna kommer att gallras när skolgången upphör. Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden alternativt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.haninge.se/personuppgifter.
Namnförtydligande
Elevuppgifter
Adress
Postadress och ort
Målsmans namn
Underskrift, målsman
Tillstyrkes – chef modersmålsenheten
Behandling av personuppgifter
Beslut – rektor
Beviljas
Datum
Datum för beslut
Underskrift, rektor
Namnförtydligande
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