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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN 
MODERSMÅLSENHETEN 

   

    
 
 

Anmälan till modersmålsundervisning, Höörs kommuns 
grundskolor, årskurs 1 - 9 

Uppgifter om eleven 
Förnamn 
      

Efternamn 
      

Personnummer 
      

Adress, postnummer och ort 
      
Skola och årskurs 
      

Ange språk 
      

 
Mejladress (vårdnadshavare 1) 
      

Telefonnummer (vårdnadshavare 1) 
      

Underskrift vårdnadshavare 1 

Namnförtydligande 
      
Mejladress (vårdnadshavare 2) 
      

Telefonnummer (vårdnadshavare 2) 
      

Underskrift vårdnadshavare 2 

Namnförtydligande 
      
Datum 
      

   
Ifylld blankett lämnas eller mejlas till rektor på skolan. 
 
 
 

Fylls i av rektor  
 Tillstyrks av rektor  Ej rätt till modersmålsundervisning 

 Skolan anordnar modersmålsundervisningen 
i egen regi 

 Skolan ansöker om att Höörs kommun anordnar 
modersmålsundervisningen 

Underskrift Rektor 

Namnförtydligande 
      

Datum  
      

Höörs kommun: Barn- och utbildningssektorn • Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Vxl: 0413-280 00 
barn-utbildningsnamnd@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 
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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN 
MODERSMÅLSENHETEN 

   

    
 
Yttrande från modersmålsansvarig i Höörs kommun 

      

Beslut av modersmålsansvarig i Höörs kommun 
 Modersmålsundervisningen beviljas i Höörs kommuns regi 

Gäller för läsåret       

 Modersmålsundervisningen beviljas ej 

Underskrift modersmålsansvarig 

Namnförtydligande 
      

Datum  
      

 

 

 

 

 

 

Information enligt dataskyddsförordningen, GDPR 

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av 
ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i 
kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna 
fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är barn- och 
utbildningsnämnden. 

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. 
Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om 
hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@hoor.se. 
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