Äidinkielenopetus
Monikielisyyden
yksikkö, EFF

• Opinto-ohjausta äidinkielellä
• Tukea opiskelun aloitukseen
äidinkielellä
• Kartoitustoimeksiantoja
äidinkielellä
• Taitotasotestejä äidinkielessä
(oppiaine) tai äidinkielen
kurssissa

flersprakighet.uppsala.se
018-727 20 26

• Äidinkielen tukea
esiopetuksessa

flersprakighet@uppsala.se

• Äidinkielen opetusta perus- ja
erityisperusopetuksen, sekä
lukio- ja erityislukiokoulutuksen piirissä

Enheten för flerspråkighet (Monikielisyyden yksikkö)

• Toiminta on suunnattu sekä
kunnallisiin että yksityisiin
palveluihin

Kuka voi opiskella äidinkieltä?
(HUOM! Ei koske kansallisia vähemmistökieliä)

Oppilaalle, jonka huoltajan äidinkieli on
muu kuin ruotsi, tulee tarjota oman
äidinkielen opetusta, mikäli:
1) Kieli on oppilaan päivittäinen
seurustelukieli kotona, ja
2) Oppilaalla on kielessä perustaidot.
Oppilaan tulee puhua ja ymmärtää kieltä.
Opetus tapahtuu äidinkielellä ja noudattaa
kansallista opetussuunnitelmaa.

Kansalliset vähemmistökielet
Ruotsin vähemmistökielet ovat seuraavat:
suomi, meänkieli, saame, romani ja jiddiš.
Jotta olisi oikeus opiskella kansallista
vähemmistökieltä, on kuuluttava
vähemmistöryhmään. Oppilaan ei tarvitse
puhua kieltä kotona eikä hänellä tarvitse
olla perustaitoja kielessä. Käytössä on
kaksi opetussuunnitelmaa ja
ilmoittautuessa voi valita, haluaako
opiskella kieltä äidinkielen puhujana vai
aloittelijana.

Monikielisyyden yksikkö (EFF)
järjestää äidinkielen opetuksen
Uppsalassa.

Perustaidot
Perustaidot vaaditaan kaikissa kielissä
paitsi kansallisissa vähemmistökielissä.
Opettaja arvioi oppilaan perustaidot
opetuksen alkaessa. Sekä kuullun
ymmärtäminen että suullinen kielitaito
arvioidaan. Lisätietoa vaadittavista
perustaidoista löytyy Monikielisyyden
yksikön kotisivulta.

Näin haet äidinkielenopetusta
Oppilaan huoltaja tekee anomuksen.
Lomakkeita on koulussa ja Monikielisyyden
yksikön kotisivulla. Täytä lomake,
allekirjoita se ja jätä lomake oppilaan
kouluun. Koulun rehtorin pitää hyväksyä
hakemus, jonka jälkeen koulu lähettää sen
Monikielisyyden yksikköön viimeistään 15.
kesäkuuta tulevaa lukuvuotta varten.
Opetuspaikkaa ei voida taata, jos hakemus
tulee 15. kesäkuuta jälkeen.

Opetuksen järjestäminen
Uppsalassa äidinkielenopetus järjestetään
koulujen taatun perusopetuksen
ulkopuolella. Tunnit pidetään muiden
koulutuntien ulkopuolisella ajalla, usein
koulupäivän päättymisen jälkeen. Esikoululuokkalaisten ja 1.-5.-luokkalaisten tunnit
pidetään heidän omalla koulullaan. 6.-9.
luokkien oppilaat kokoontuvat määrätyillä
kouluilla yhteisryhmissä pidettäville
tunneille myöhemmin iltapäivällä tai illalla.
Oppilaan tulee itse matkustaa määrätylle
koululle. Jos oppilaalla ei ole bussikorttia,
äidinkielen opettajalta voi saada bussilipun.

Lisätietoa
Monikielisyyden yksikön kotisivuilta löytyy
lisätietoa äidinkielen opetuksesta Uppsalassa.
flersprakighet.uppsala.se

