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Sektorn för fostran 
och lärande

undervisning i eget modersmål 

Resultatenheten Svenska  Besöksadress Postadress 
bildningstjänster Karaporten 1 PB 32 

02070 ESBO STAD 

2022

Då undervisningen inletts förutsätts att eleven deltar i undervisningen under hela läsåret. Fyll i blanketten noggrant. 

1 
SPRÅK 

Språk, vars undervisning eleven anmäls till (endast ett språk, inte svenska eller finska) 

2 
UPPGIFTER 
OM ELEVEN 

Efternamn Förnamn 

Adress Postnummer och postanstalt 

Elevens skola läsåret 2022-2023 Personbeteckning 

Inflyttningsdag till Finland (dag, månad, år) Modersmål 

3 
UPPGIFTER OM  
VÅRD-
NADSHAVAREN 

Efternamn Förnamn 

Adress 

Postnummer och postanstalt Telefon (tjänst) 

E-post Telefon (hem) 

3 
UNDERSKRIFT 

Datum 
. . 

Ort 

Vårdnadshavarens underskrift 

Till undervisning i eget modersmål kan följande elever anmäla sig: 

- Elever med invandrarbakgrund, som har ett annat modersmål än svenska eller finska
- Elever vars vårdnadshavare har som modersmål ett annat språk än svenska eller finska

Även romer kan anmäla sig till undervisning i romani. 

Av eleverna förutsätts färdighet i det språket som undervisas. Det språket som undervisas kan inte vara undervisningsspråket i elevens 
skola/klass. Undervisning i det egna modersmålet är frivilligt, men då undervisningen börjat förutsätts eleven att delta regelbundet i undervis-
ningen under hela läsåret. 

Eleven anmäls till undervisningen för hela den grundläggande utbildningen. Anmälningen ska göras i Wilma under januari-april, senast 
30.4.2022. Efter detta tas anmälningar emot endast av elever som flyttat till Esbo efter 1.5.2022. Anmälningen kan även göras med denna blan-
kett enligt samma tidtabell. Information om undervisningsgrupp skickas i juni. En plats kan annulleras med en blankett i Wilma. 

Undervisningen är avgiftsfri, men elevens vårdnadshavare ansvarar för resor och eventuella resekostnader. Undervisningen sker i en annan 
skola än elevens egen skola. 

Undervisningen ordnas utanför den ordinarie undervisningen två (2) lektioner i veckan. Undervisningen ordnas i samarbete med den finska ut-
bildningen. 

En elev kan delta i undervisning endast i ett språk. 

Blanketten returneras per post till Resultatenheten Svenska bildningstjänster, PB 32, 02070 ESBO STAD eller per e-
post till skolanmalan@esbo.fi. 


