Modersmålsundervisning
Enheten för
flerspråkighet, EFF
• Teeb koostööd nii vallale
kuuluvate koolidega kui ka
vabakoolidega
• Emakeele õpe põhi-, ja
abikoolis -, gümnaasiumis
ja intellektipuude õpilaste
gümnaasiumis
• Emakeele arengu
toetamine lasteaias

• Emakeele teadmiste

testimine ainehinde
saamiseks

flersprakighet.uppsala.se
018-727 20 26

• Õpilaste teadmiste
kaardistamine emakeeles

flersprakighet@uppsala.se

• Hiljuti Rootsi kolinud
õpilaste kohanemise
toetamine emakeeles

Enheten för flerspråkighet

• Erinevate õppeainete
õppe toetamine õpilase
emakeeles

Kellel on õigus õppida emakeelt?
(NB! See ei kehti minoriteetkeelte kohta)

Õpilasele, kellel ühel vanematest on muu
emakeel kui rootsi keel, pakutakse
emakeele õpet, kui
1. Keel on õpilasel igapäevaseks
suhtluskeeleks ja
2. Õpilasel on algteadmised sellest
keelest.
Õpilane peab rääkima keelt ja saama
sellest aru. Õpe toimub emakeeles ja
järgib riiklikku õppekava.

Enheten för flerspråkighet
(EFF) korraldab emakeele õpet
Uppsalas.

Algteadmised
Et õppida kõiki teisi keeli peale
minoriteetkeelte, peavad õpilasel olema
algteadmised. Õppetöö alguses hindab
õpetaja õpilase algteadmisi. Nii kõne
mõistmist kui ka suulist väljendusoskust
hinnatakse. Infot selle kohta, mis on
algteadmised, leiad sa EFF- i kodulehelt.

Rahvuslikud minoriteetkeeled:
Rootsis on järgmised minoriteetkeeled:
soome keel, meänkieli, saami keel,
romani ja jidiši keel. Et õppida
rahvuslikku minoriteetkeelt, peab
õpilane kuuluma minoriteetgruppi.
Õpilane ei pea keelt kodus rääkima ega
omama algteadmisi sellest. Keeleõppe
taotlust esitades saab valida, kas õpilane
õpib keelt emakeelena või algajatele
mõeldud õppekava järgi.

Kuidas taotleda emakeele õpet?
Õpilase hooldaja teeb avalduse. Blankette
saab koolist ja EFF-i kodulehelt. Täida
blankett ära, allkirjasta ja jäta see õpilase
kooli. Direktor peab selle kinnitama ja
seejärel saadab kool selle EFF- i, hiljemalt
15. juunil tulevaks õppeaastaks. Õpilastele,
kelle avaldused tulevad pärast 15. juunit,
õppekohta ei garanteerita.

Õppetöö korraldus
Uppsalas toimub emakeele õpe
väljaspool garanteeritud õppeaega.
Tunnid toimuvad niisiis väljaspool
õppetundide aega, sageli pärast
koolipäeva lõppu. Eelkooli klassi-5. klassi
tunnid toimuvad tema oma koolis. 6.-9.
klassi õpilased kogunevad gruppidesse
selleks määratud koolides hilisel
pärastlõunal või õhtul. Õpilane läheb ise
sellesse kooli. Kui õpilasel ei ole
bussikaarti, siis saab õpilane selle
emakeele õpetajalt.

Lisainfo
Emakeelõppe kohta Uppsalas leiad sa
lisainfot EFF-i kodulehelt
flersprakighet.uppsala.se

