Ilmoittautuminen äidinkielentukeen/opetukseen

(Jätettävä viimeistään 25. toukokuuta koululle, opetus alkaa syksyllä)

HUOLTAJALLE
Miksi äidinkielentukea/-opetusta?

Henkilötunnus (personnummer)

Äidinkielen kehittäminen on lapselle hyvin tärkeätä – äidinkielen taito
edistää kielitajun kehittymistä ja muiden aineiden opiskelua. Lapsen
identiteetin sekä tunne- ja älyperäisen kehityksen kannalta on tärkeätä,
ettei lapsi unohda äidinkieltään. Äidinkielen kautta lapsi voi tutustua
vanhempiensa kulttuuriin ja perinteisiin sekä ylläpitää yhteyttä sukulaisiin
ja tuttaviin. Siksi lapselle on tärkeätä säilyttää ja kehittää kotona eniten
puhuttua kieltä. Äidinkielenopetuksen tarkoituksena on edistää lapsen
kehittymistä kaksikieliseksi ja kaksikulttuuriseksi henkilöksi. Vanhempien
ja opettajien asenteilla on tässä tietenkin suuri merkitys.

Koulu ensi lukuvuotena (skola):

Oikeus äidinkielenopetukseen/äidinkielentukeen

Anmälan till modersmålsstöd/-undervisning
(MÅSTE, inför start på hösten, lämnas in till skolan senast 25 maj)

Haluan että (Jag vill att)
Oppilaan nimi (elevens namn)

Luokka (klass):
osallistuu äidinkielen opetukseen suomen kielessä.
(skall delta i modersmålsundervisning i finska)

□

kyllä (ja)

□

ei (nej)

Päiväys (datum): 20…..-…........-……....
Huoltajan nimi (målsmans namn):
Osoite (adress):
Puhelin (telefon):
Huoltajan sähköpostiosoite
(målsmans e-post):

Palautetaan luokanvalvojalle/koulun rehtorille!
(Inlämnas till klassföreståndaren/skolans rektor!):
Huom! Ilmoittautuminen on sitova ja on voimassa siihen saakka, kunnes huoltaja kirjallisesti
ilmoittaa ohjauksen/opetuksen lopettamisesta. Tämä voidaan tehdä kahden lukukauden tai
lukuvuoden välissä. (OBS! Anmälan är bindande och gäller tillsvidare, tills målsmannen skriftligt
meddelar att modersmålsstödet/undervisningen skall upphöra! Detta kan göras inför en ny
termin eller ett nytt läsår!)

Esikoululuokalla (6-vuotiaat) äidinkieleen osallistumista kutsutaan
äidinkielentueksi. Kaikki kunnan koulut eivät tarjoa äidinkielentukea
IKSE:n kautta. Ensimmäiseltä luokalta alkaen äidinkieleen osallistumista
kutsutaan äidinkielenopetukseksi. Kaikilla oppilailla, jotka käyttävät
päivittäin jotain muuta kieltä kuin ruotsia kotonaan, on oikeus äidinkielen
opetukseen. Ruotsin virallisia vähemmistökieliä (esim. suomea) puhuvat,
sekä ottolapset, saavat nykyään osallistua, vaikkei kieltä käytettäisikään
keskustelukielenä kotona, mutta heillä tulee silti olla kielestä
perusvalmiudet. Muuta kieltä kuin ruotsia äidinkielenään puhuvat voivat
tarvitessaan saada opinto-ohjausta (studiehandledning) äidinkielellään eri
kouluaineissa, mikäli ruotsin kielen taito ei riitä opetuksen seuraamiseen.
Opinto-ohjauksesta päättää koulu.

Opetuksen järjestely
Mikäli omalla koululla ei ole riittävästi oppilaita opetusryhmän
muodostamiseen, voi oppilas osallistua äidinkielen opetukseen jollain
muulla koululla.
Äidinkielen opiskelu on vapaaehtoista, mutta ilmoittautuminen on
voimassa siihen saakka, kunnes vanhemmat kirjallisesti, kahden
lukukauden välissä tai ennen uutta lukuvuotta, ilmoittavat opetuksen
lopettamisesta. Lomake ”Att avbryta modersmålsundervisningen”
(ruotsiksi) on IKSE:n kotisivulla (www.norrkoping.se/ikse)

Todistus
Äidinkielenopetukseen osallistuva oppilas saa todistuksen samalla kun hän
saa todistuksen muissa aineissa. Todistus on samanarvoinen muiden
aineiden kanssa lukio-opiskelupaikkaa haettaessa.

Finska

IKSE
IKSE
Interkulturella språkenheten
Postiosoite:

Norrköpings Kommun
Interkulturella Språkenheten IKSE
601 81 Norrköping

Katuosoite:

Bråddgatan 11
602 22 Norrköping

Yksikön johtajat:

Margareta Rosell puh: 011-153418
Rakel Parö Gustafsson puh: 011-153433

Kanslisti:

Susann Andersson puh: 011-153411

Sähköposti:

ikse@edu.norrkoping.se

Interkulturella språkenheten
ILMOITTAUTUMINEN ÄIDINKIELENTUKEEN/OPETUKSEEN

