
   

   
   

 

 
 

  
 

  
   

   
    

    
 

  

   

   

    

  

 
  

    

              

   

   

  
 

              
     

    
       

   

Ansökan om  
tilläggsbelopp 
modersmålsundervisning  

VERSIONSNR  2018-01-19  
SID  1/1 

SKICKA  TILL  
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN  

BOX 29  · 186 21 VALLENTUNA  

För elev som får modersmålsundervisning i skola utanför 
Vallentuna kommun 

För att erhålla modersmålsundervisning ska minst en av vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska 
som sitt modersmål och använda språket i sitt dagliga umgänge med barnet. Eleven ska ha 
grundläggande kunskaper i sitt modersmål, vilket innebär att kunna förstå och tala språket. Kraven på 
grundläggande kunskaper gäller även adoptivbarn samt de nationella minoritetsspråken. 

Tilläggsbelopp kan sökas för max en termin i taget. Om eleven avbryter undervisningen måste Vallentuna 
kommun informeras. 

KOMMUN SKOLA 

ELEVENS EFTERNAMN ELEVENS FÖRNAMN PERSONNUMMER (10 SIFFROR) 

POSTADRESS POSTNUMMER ORT 

MODERSMÅL SOM ÖNSKAS UNDERVISNING I SPRÅK SOM TALAS HEMMA 

ELEVEN HAR GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER I SPRÅKET ENLIGT OVAN  JA NEJ 

ANSÖKAN GÄLLER (ÅR/MÅNAD/DAG) 
FR O M T O M 

HAR SKOLAN TIDIGARE ERHÅLLIT TILLÄGGSBELOPP FRÅN VALLENTUNA KOMMUN GÄLLANDE 

MODERSMÅLSUNDERVISNING FÖR DENNA ELEV? JA NEJ 

ORT, DATUM UNDERSKRIFT REKTOR 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Information om dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer 
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt 
de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om 
uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, 
en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig 
som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi 
behandlar om dig. 

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

BOX 29 · 186 21 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 

BUF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE
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