LANDSKRONA STAD
Modersmålsundervisningen

ANMÄLAN TILL MODERSMÅLSSTÖD I FÖRSKOLEVERKSAMHET

UPPGIFTER OM BARN
Namn

Personnummer

Modersmål
Placerad på förskola
Avdelning

Vistelsetid på förskolan

UPPGIFTER OM VÅRDNADSHAVARE
Namn
Adress

Telefon hem

Postnummer/Postadress

UNDERSKRIFT AV VÅRDNADSHAVARE
Datum …………………..

Namnteckning …………………………………………………

Lämna blanketten på förskolan eller
Skicka den till: Modersmålsundervisningen
Exp. Tusenskönan
(PDOMJDWDQ 
261 43 Landskrona

_________________________________________________________________________________________________
MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN  Emaljgatan 9-11  261 43 Landskrona  Telefon 0418-47 42 91  Fax 0418-47 42 90
http://www.landskrona.se/modersmal

LANDSKRONA STAD
Modersmålsundervisningen

INFORMATION
 Modersmål är idag ett mångtydigt begrepp. Vanligtvis menar man det
första språk som lärs och även talas dagligen i hemmet. Att det är ett
aktivt språk är en förutsättning för att barnet skall tillgodogöra sig
undervisningen som bedrivs enbart på modersmålet.
 Modersmålet har en stor betydelse för såväl språkutvecklingen som
för barnets personlighetsutveckling.
 Ett väl utvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig
svenska och andra språk.
 Modersmålsstödet är ett frivilligt stöd som man kan anmäla sitt/sina barn
till om de går i förskola.
 Modersmålsstöd ges till barn i allmän förskola i ålder 3 – 5 år.
 Kommunen är skyldig att anordna modersmålsstöd om:



det finns minst 5 barn anmälda i ett språk.
det finnas lämplig lärare.

 För mer information kontakta gärna modersmålsundervisningen eller
läs vidare på:
http://www.landskrona.se/modersmal eller
http://modersmal.skolutveckling.se
 Anmälan är bindande tills uppsägning sker. Uppsägning kan göras vid
terminsslut.
 Det är viktigt att anmälningsblanketten är korrekt ifylld.
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Utbildningsförvaltningen

Information enligt artikel 13, Dataskyddsförordningen
Den personuppgiftsansvariga är utbildningsnämnden som du når genom Landskrona
stads växel på telefonnummer 0418 – 47 00 00
Landskrona stads dataskyddsombud når du på telefon 0418 – 47 00 00.
Vi behöver behandla uppgifter om dig för att handlägga din ansökan. De uppgifter vi
behöver är personnummer, namn, förskola, adress, modersmål, namn på vårdnadshavare.
Den rättsliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning.
Eftersom uppgifterna blir allmän handling kan de komma att lämnas ut med stöd av
offentlighetsprincipen.
Vi lagrar dina uppgifter så länge vi behöver dem för att kunna hantera ärendet.
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har
också rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade förutsatt att det inte står i
strid med offentlighetsprincipen. Du har också rätt att i vissa fall begära begränsning av
eller invända mot behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Om du inte vill tillåta att dina uppgifter registreras innebär detta att vi inte kan vi inte
behandla din ansökan.
För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se:
www.landskrona.se/personuppgifter

