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Språkval (Skolförordningen 2011:185)
5 § Enligt 10 kap. 4§ skollagen (2010:800) ska det finnas språkval. Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och
tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.
6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som språkval:
1. Det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i,
2. Svenska eller svenska som andra språk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andra språk,
3. Engelska,
4. Teckenspråk
7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre elever än
fem väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § är ett nationellt minoritetsspråk.
Om du inte når de uppsatta målen i svenska eller engelska bör du fundera på att välja förstärkning i dessa språk. Prata med din lärare och dina föräldrar
inför detta val.

Nu är det dags att göra ditt första språkval.
Sätt ett kryss i rutan för ditt förstahandsval under rubriken 1:a och ditt andrahandsval under rubriken 2:a.

Ämne

1:a

2:a

Engelska
Franska
Minoritetsspråk som modersmål:

Spanska
Svenska
Svenska som andra språk
Teckenspråk
Tyska
Underskrift
Ort och datum

Ort och datum

Elev

Vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida
www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.
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