Språkval
Skolans namn

Valblankett avser läsåret

Elevens namn

Födelsedata (ååmmdd)

Klass

Anvisningar och information
Inför hösten ska språk väljas. De ämnen som finns att välja på visas nedan.
Sätt ett kryss i rutan för ditt förstahandsval under rubriken 1:a och ditt andrahandsval under rubriken 2:a.
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 andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska
som andraspråk,
3. engelska, eller
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 än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett
nationellt minoritetsspråk.

Ämne

1:a

2:a

Engelska
Franska
Modersmål
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Teckenspråk
Tyska

TORSBY7116e, v 1.0, 2012-03-20, Torsby kommun

Underskrift
Namnteckning elev

Namnteckning vårdnadshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Blanketten lämnas till elevens mentor

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Sida

Torsby kommun
Se ovan

0560-162 92

www.torsby.se
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Barn- och utbildningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7116 Filnamn:
Sprakval
Beskrivning: Valblankett språkval grundskola

Barn- och utbildningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Val av språk
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, födelsedata, skola, klass
Handläggare, rektor
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
50. Barn- och utbildningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

