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Anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan 
Lämnas till expeditionen på barnets skola. 

Utdrag ur skollagen: 
10 kap. 7§ En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om 
1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens 
dagliga umgängesspråk i hemmet. 

 
Barnets efternamn Barnets förnamn   

Personnummer  

Eleven önskar modersmålsundervisning i följande språk (endast ett språk)  

Vårdnadshavare intygar att (kryssa i): 
☐ Språket är elevens dagliga umgängesspråk.      
☐ Eleven har grundläggande kunskaper i språket. 
☐ Minst en av vårdnadshavarna har det aktuella språket som modersmål. 
Förälders/vårdnadshavares underskrift Förälders/vårdnadshavares underskrift   

Förälders/vårdnadshavares e-postadress  

Datum  

Ifylls av skolan  
☐ Beviljad ☐ Avslagen  
   
Skolans namn  

Elevens klass Mentors kontaktuppgifter   

Rektor/chef Datum   

 
Om eleven har behov av extra anpassningar måste skolan kontakta Modersmålscentrum för 
överlämnande av relevant information. 

Observera att beställning av modersmålsundervisning ska vara Modersmålscentrum tillhanda 1 
maj respektive 1 december för att vi ska kunna erbjuda plats inför kommande termin (undantag 
görs i mån av plats för nyanlända och nyinflyttade elever).  
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Personuppgiftsansvarig 
Namn: Utbildningsnämnden 
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se 
 
Typer av personuppgifter som behandlas 
De typer av personuppgifter vi behandlar om dig är: namn, adress, personnummer, e-post och 
telefon. 
 
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen 
Utbildningsnämnden i Lunds kommun samlar in och lagrar dessa personuppgifter för att kunna 
administrera din ansökan. De behandlingar som sker är insamling, hantering, lagring, 
överföring, radering och arkivering.  
 
Laglig grund för att behandla dina personuppgifter 
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i myndighetsutövning (artikel 6.1 e) GDPR). 
 
Gallringsfrist 
Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.  
Vi bevarar personuppgifter i enlighet med vår arkiveringsskyldighet. 
Personuppgifterna kommer att behandlas och gallras efter avslutad skolgång i enlighet med 
gällande dokumenthanteringsplan.  
 
Mer information 
Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på 
lund.se/gdpr. 
Du har rätt att begära rättelse av, begränsning av samt tillgång till dina personuppgifter. För 
mer information, skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@lund.se.
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