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Information om språkval inför ht2018 på Hedda Wisingskolan
Nu är det dags för språkval inför åk 7 för de elever som snart slutar i åk 6 på Brännaskolan eller
Gerestaskolan. Här kommer allt du behöver veta inför språkvalet. Valet ska göras senast sunday den 18
mars.

Språkval
5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval.
Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska.
Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.
6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som språkval:
1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i,
2. svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk,
3. engelska, eller
4. teckenspråk.
7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre
än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett nationellt minoritetsspråk.

Alla elever skall från och med skolår 7, förutom engelska, läsa ytterligare ett språk. Härnösands 7-9 skolor
erbjuder tre språk, franska, spanska och tyska till höstterminen 2018. Om du av särskilda skäl inte kan läsa
ytterligare ett språk, förutom engelska, är det viktigt att du talar med din mentor/klasslärare. Alternativet
är då att du läser svenska och/eller engelska som är en förstärkning av de två språken.
För att skolan ska kunna planera språkvalet inför läsåret 2018/19 görs en intresseanmälan. Denna görs via
en webbenkät – klicka här för att öppna webbenkäten eller gå in på följande adress för att fylla i anmälan:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUN1BFTEMyUE1OU0VBMEVUSVU2S01YTVZWNi4u
Om inget av ovanstående val passar dig kan du gå in på www.heddawisingskolan.com och vidare under
rubriken ”Tillfälliga länkar” (https://heddawisingskolan.com/tillfalliga-lankar/) och öppna länken därifrån.
Läs på om vad språkvalet handlar om och vilken betydelse det har för vidare studier
Innan valet görs kan man läsa på om språkvalet på skolverkets hemsida – klicka här – för att gå direkt dit.
Om du läser detta i pappersform kan du Googla på: skolverket språkval i grundskolan så hittar du rätt.
Eller:
I broschyren Dags för språkval som finns på skolverkets hemsida – klicka här - för att gå direkt till
publikationen. Om du läser detta i pappersform kan du Googla på: skolverket dags för skolval så hittar du
rätt.
Information om undervisningen i respektive språk på Hedda Wisingskolan
Språklärare från Hedda Wisingskolan kommer senast vecka 11 gå ut i åk 6-klasserna för att presentera
respektive språk och undervisningen i dessa.
Med vänlig hälsning
Erik Juntikka, rektor, Hedda Wisingskolan
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