Ansökan om resurstillägg eller tilläggsbelopp för elev som önskar
modersmålsundervisning i skola utanför Lidingö stad
Resurstillägg eller tilläggsbelopp kan sökas för max en termin i taget, dock inte retroaktivt. Beviljat tilläggsbelopp
betalas ut från den första vardagen i påföljande månad efter det att ansökan kommit lärande- och
kulturförvaltningen tillhanda. För att en elev ska få modersmålsundervisning ska följande kriterier vara uppfyllda;
•
•
•
•
•

Eleven måste gå i årskurs ett eller uppåt
En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål
Modersmålet är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Detta gäller även adoptivbarn samt i de
nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani shib.
Modersmålsundervisningen anordnas i grupper om fem elever eller fler på anvisad skola.

Hantering av personuppgifter
Är elevens vårdnadshavare informerade om att de personuppgifter du/ni anger kommer behandlas av
Lidingö stad?
Ja

Nej, om du/ni kryssar i detta alternativ kan inte staden handlägga ansökan.

Läs mer om stadens hantering av dina/era personuppgifter på www.lidingo.se/gdpr
Kommun och skola
Kommun
Skola
Kommunal skola

Fristående skola

Namn på rektor
Telefon
E-post

Elev
Personnummer 10 siffror

Namn

Gatuadress

Postnummer och postadress

Klass vid höstterminens början

Modersmål
Modersmål som det önskas undervisning i
Språk som talas hemma
Ansökan gäller från och med

Till och med

Har eleven haft modersmålsundervisning föregående läsår?

Ja

Nej

Har skolan tidigare fått resurstillägg eller tilläggsbelopp från Lidingö stad för denna
elevs modersmålsundervisning?

Ja

Nej

Om eleven inte längre ska delta i modersmålsundervisning gör vårdnadshavare en uppsägning på blankett
”Modersmålsundervisning - uppsägning” som finns på www.lidingo.se

…………………………………………………... ....

…………………………………………………... .............

Underskrift rektor

Namnförtydligande rektor
SKICKA ANSÖKAN TILL LÄRANDE- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Lidingö stad Lärande- och kulturförvaltningen Besöksadress: Lejonvägen 15 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 Webbplats: www.lidingo.se

2019-04-29

Skicka ansökan till:
Lidingö stad, Chef för integration och flerspråkighet
Lärande- och kulturförvaltningen, 181 82 Lidingö

Fylls i av handläggare för enheten för integration och flerspråkighet
Resurstillägg eller tilläggsbelopp beviljas för elev som önskar modersmålsundervisning i
skola utanför Lidingö stad
Från och med (ååmmdd) ………………….. Till och med (ååmmdd) …………………..

Ansökan beviljas med …………………..kronor den aktuella tiden

Resurstillägg eller tilläggsbelopp beviljas inte

......................................................................... ………………………….............

Underskrift chef för integration och flerspråkighet

......................................................................... ………………………….............

Namnförtydligande chef för integration och flerspråkighet

SKICKA ANSÖKAN TILL LÄRANDE- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN
Lidingö stad Lärande- och kulturförvaltningen Besöksadress: Lejonvägen 15 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 Webbplats: www.lidingo.se
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