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Ansökan om kurs Modersmål i gymnasiet 

Sökande  
Efternamn 
 

Förnamn 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Postnummer och postort 
 

Telefonnummer 
 

Mobilnummer 
 

Gymnasieskola Program Klass 

 
Modersmål gymnasiet 
Du kan läsa ditt modersmål antingen som ersättning för ditt moderna språk, som individuellt val (max 200p) eller 
som utökad kurs. Varje kurs läses över ett läsår. Du ansöker om en kurs i taget. Vill du läsa fler kurser gör du en ny 
anmälan nästa år. 
Modersmål Talar ni språket i 

hemmet? 
 

 Ja  Nej 

Har ni tidigare läst språket 
som modersmål? 
 

 Ja  Nej 

Om ja, hur många år? Betyg i modersmål år 9? 

Jag vill läsa modersmål som 
 

 Ersättning för modernt språk (rektor fattar beslut om individuellt anpassat program) 
 Individuellt val 
 Utökat program (rektor måste kontaktas) 

Vilka kurser i modersmål har du läst hittills? 

Jag vill läsa följande kurs: 
 

 Modersmål 1, 100 p, bygger på grundskolans kunskaper 
 Modersmål 2, 100 p, bygger på modersmål 1 
 Aktiv tvåspråkighet, 100 p, bygger på modersmål 1 

Jag söker till läsåret (t ex. läsåret 2017/2018): 

 
Modersmål grundskola för nyanlända (IM-elever) 
Modersmål Talar ni språket i hemmet? 

 
 Ja  Nej 

Har ni tidigare läst språket som modersmål? 
 

 Ja  Nej 

Om ja, hur många år? 

 
Underskrifter 
Underskrift vårdnadshavare Underskrift elev 

Namnförtydligande vårdnadshavare 
 

Namnförtydligande elev 
 

Datum Datum 

De personuppgifter som du lämnar på anmälan om modersmålsstöd kommer att registreras i kommunens elevregisteringssystem. Registreringens 
ändamål är att Stenungsunds kommun ska kunna hantera din anmälan samt uppföljning av anmälan. Kommunen kommer hantera dina 
personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Stenungsunds kommun har rätt att hantera dina uppgifter enligt paragraf 10 § 
personuppgiftslag (1998:204). Efter att din ansökan har slutbehandlas kommer dina personuppgifter bevaras. Du har alltid rätt att begära ut vilka 
uppgifter som finns registrerade på dig.  
Vid olika typer av synpunker och klagomål vänder dig i första hand till vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud.  
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: dataskyddsombud@stenungsund.se, Strandvägen 15, 444 31 Stenungsund, 0303-73 00 00. 
Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter: Kommunstyrelsen, Strandvägen 15, 444 31 Stenungsund, 0303-73 00 00, kommun@stenungsund.se. 
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som tillsynsmyndighet för  personuppgiftsbehandlingar. 

 
Rektors beslut 
Underskrift Namnförtydligande Datum 

Lämnas/skickas till expeditionen på Nösnäsgymnasiet, Gymnasievägen 2, 444 47 Stenungsund 


