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Valblankett 18/19 till årskurs 6 

Nu är det dags att göra ditt första språkval 

Enligt skollagen kommer en ny stadieindelad timplan att börja gälla från och med den 
1 juli 2018 . Den nya timplanen kommer att medföra att undervisningen i språkval ska 
påbörjas senast i årskurs 6 i grundskolan.  

Det är roligt att kunna många språk. Du kan få vänner i många andra länder, bland annat 

genom internet, och du kan förstå vad de säger i utländska filmer. När du är utomlands får 

du lättare att klara av olika situationer och du kan upptäcka saker du skulle ha missat annars. 

Det finns också många i Sverige som talar olika språk. 

Du som läser moderna språk kommer att få lära dig grunderna i språket på ett lekfullt sätt. 

Målet är att kunna hälsa, berätta om dig själv och din familj samt kulturella aspekter i språket. 

 Undervisningen är på Österslättsskolan för upptagningsområde 1  
[Bodestorp, Prästslätten, Sternö, Hällaryd]  
 

 Undervisningen är på Stenbackaskolan för upptagningsområde 2 
[Klockeback, Korpadalen, Möllegården]  
 

 Undervisningen är på Norrevångskolan för upptagningsområde 3  
[Mörrum]  
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Språkval [välj ett av sju alternativ] 

Minst fem elever per språk krävs för att bilda en undervisningsgrupp.  

 
Franska [moderna språk, genererar betyg och meritpoäng]  

 
Tyska [moderna språk, genererar betyg och meritpoäng]  

 
Spanska [moderna språk, genererar betyg och meritpoäng]  

 
Engelska [utöver ordinarie engelska]  

 

Elevens förnamn 

 
 

Elevens efternamn 

Elevens personnummer (10 siffror) 

 
 

Nuvarande skola och klass 

Telefon, vårdnadshavare 1 

 
 

Telefon, vårdnadshavare 2 

Adress, vårdnadshavare 1 

 
 

Adress, vårdnadshavare 2 

 

Underskrift  
Vi har tillsammans läst igenom och fyllt in valblanketten och godkänt den. 

Datum Underskrift vårdnadshavare 1  Namnförtydligande 

Datum Underskrift vårdnadshavare 2  Namnförtydligande 

Datum Underskrift elev  Namnförtydligande 

 

 

 

 

Ifylld och undertecknad blankett lämnas till klasslärare senast fredagen den 23 mars 2018 

för vidarebefordran.  
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