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Riktlinjer för byte mellan olika moderna språk eller från moderna språk till ”BAS” (Sv/Eng)
I enlighet med skolverkets riktlinjer är det upp till varje skolenhet att reglera hur byte från
och mellan moderna språk ska ske. Se nedan.
Byta språkval
Det är inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval kan inom ramen för språkvalet. Om eleven vill
byta sitt språkval så pass sent i utbildningen att det finns ett betygsunderlag för ett slutbetyg (A-F), så
ska läraren sätta betyg. Eleven ska alltså inte kunna byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna
läsa om språket från början i gymnasieskolan. Källa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/studieoch-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-grundskola/sprakval-1.209878

Det innebär också att varje skolenhet ska göra en gränsdragning för när ett byte kan/ska ske.
Hedda Wisingskolan och Wendela Hellman skolan har med stöd av skolverket (via samtal
med skolverkets upplysningstjänst 170829) och deras tolkningar av skollag (2010:800) och
skolförordningen beslutat att byte mellan moderna språk eller från moderna språk till ”BAS”
(Sv/Eng) ska ske efter följande riktlinjer:
Byte mellan moderna språk ska endast ske när minst ett av följande kriterium är uppfyllt:



Eleven har omfattande svårigheter att nå målen i det aktuella språket men vill
fortsätta med modernt språk och EHT/spec. gör bedömningen att det är lämpligt.
Det finns synnerliga skäl* på grund av elevens hela skolsituation och mående.

Byte från moderna språk till ”BAS” (Sv/Eng) ska endast ske när minst ett av följande
kriterium är uppfyllt:




Eleven har aktivt försökt men bedöms att inte nå målen trots att skolan satt in
omfattande stödinsatser i det aktuella språket.
Eleven har på grund av omfattande stödbehov kopplat till språkhanteringen (dyslexi
eller liknande) svårt att nå målen i övriga språkämnen (Sv, SvA eller Eng).
Det finns synnerliga skäl* på grund av elevens hela skolsituation och mående.

* Synnerliga skäl innebär att ärendet är aktualiserat i skolans elevhälsoteam (EHT) och de gör bedömningen att
ett språkbyte / byte till BAS (Sv/Eng) är lämpligt för att förbättra elevens studie- eller livssituation.

Härnösands kommun
871 80 Härnösand

Stadshuset

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

kommun@harnosand.se

0611-34 80 30

5576-5218

