Til Varde Kommunes hjemmeside:

Undervisning i modersmål
Varde Kommune tilbyder undervisning i modersmål til tosprogede elever i 1.- 9. klasse, der har et
andet modersmål end dansk.
Undervisning i modersmål er gratis for elever, som bor i Varde Kommune.

Hvem kan få undervisning?
Hvis dit barn skal modtage undervisning i sit modersmål, skal barnet forsørges af en i Danmark
bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i EU eller EØS. Derudover tilbydes
undervisning i grønlandsk og færøsk.
Dit barn kan kun få undervisning i èt sprog.
Det sprog, barnet skal undervises i, skal I tale aktivt i hjemmet.
Barnet skal samtidig følge den almindelige undervisning på egen skole.

Hvordan foregår det?
Modersmålsundervisning etableres, hvis der er tilmeldt minimum 12 elever til undervisning i
samme sprog. Og hvis vi kan tilbyde undervisning af en kvalificeret lærer.
Undervisningen foregår på en folkeskole i Varde Kommune.
Modersmålsundervisning er frivillig, men når barnet er tilmeldt, forventer vi, at barnet kommer til
undervisning hver gang.

Sådan tilmelder du dit barn
Uanset om dit barn bor i Varde Kommune eller uden for Varde Kommune, skal dit barn tilmeldes
Bor dit barn i Varde Kommune?
Du får tilsendt en tilmeldingsblanket ved at kontakte til tosprogskonsulent Pernille Sejdelin
på mail psej@varde.dk eller telefon 20343691. Du modtager tilmeldingsblanketten i din eBoks. Hvis du ikke har e-Boks, vil du modtage et tilmeldingsblanket med posten.

Modersmålslæreren vil derefter kontakte dig om undervisningssted, lokale og
undervisningstidspunkt for det hold dit barn er tilmeldt.
Bor dit barn udenfor Varde Kommune?

Hvis dit barn bor udenfor Varde Kommune kan du få en tilmeldingsblanket ved at sende en
mail til tosprogskonsulent Pernille Sejdelin psej@varde.dk Kontakt herefter din
bopælskommune, som skal returnere den udfyldte tilmeldingsblanket til psej@varde.dk via
sikker digital post. Den udfyldte tilmeldingsblanket skal indeholde:
• Underskrift af forældre
• Betalingstilsagn fra bopælskommunen
Ønsker du at tilmelde dit barn til modersmålsundervisning i en nabokommune?
Hvis Varde Kommune ikke tilbyder undervisning i det pågældende sprog og du ønsker at tilmelde
dit barn til modersmålsundervisning i en nabokommune, kontaktes tosprogskonsulent Pernille
Sejdelin psej@varde.dk

