
 

Ishøj Kommune      
Center for Dagtilbud og Uddannelse     

 
    

 Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2023/2024 
for børn af statsborgere i et andet EU-EØS*-land 

 
Ishøj Kommune tilbyder modersmålsundervisning til tosprogede elever fra 1. til 9. klasse, der 
forsørges af en person, som bor i Ishøj Kommune, og er statsborger i et andet EU-EØS-land, samt 
Grønland og Færøerne.  Der tilbydes gratis undervisning i disse landes officielle sprog, hvis betingelserne 
for holddannelse er opfyldt. 
 
*EU-EØS-statsborgere er borgere fra: 
 Belgien, Bulgarien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske område), Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, 
Liechtenstein, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, 
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 
 
 

Hvilket sprog ønskes modersmålsundervisning i? *                                                                                               
 
Hvem har statsborgerskab i det EU/EØS-land, hvis officielle sprog eleven skal lære? *  

Mor  

Far  
(Husk at vedhæfte dokumentation for evt. dobbelt statsborgerskab) 
 
Barnets fulde navn *                                                                                                                                              
 
Barnets CPR-nummer *                                                                                                                                         
 
Barnets adresse *                                                                                                                                                 
 
Barnets bopælskommune *                                                                                                                                   
 
Barnets skole *                                                                                                                                                      
 
Barnets nuværende klassetrin *                                                                                                                            
 
Dit navn *                                                                                                                                                                
 
Dit CPR-nummer *                                                                                                                                               
 
Dit telefonnummer *                                                                                                                                               
 
Jeg bekræfter, at ovenstående oplysninger er korrekte *  

Ja 
 
Betingelser for holddannelse: Der oprettes kun hold, hvis mindst 12 elever er tilmeldt det samme sprog, og eleverne 
går på tre klassetrin, der følger efter hinanden. F.eks. kan elever fra 3., 4, og 5. klassetrin undervises sammen. I vil 
senest i august måned modtage oplysning, om der oprettes hold, hvor og hvornår undervisningen foregår, samt 
lærerens navn. Undervisningen forventes at starte i første uge af september 2023 (uge 36) og slutter i juni 2024 (uge 
25). Spørgsmål kan rettes til Ditte Boje Rasmussen på tlf. 43 57 74 04 eller via siden: www.ishoj.dk/CDU. 
 
Blanketten udfyldes og sendes med sikker digital post via siden: www.ishoj.dk/CDU. Senest den 15.maj 2023.  
(Vi sender en kvittering via digital post, som er din dokumentation for, at vi har modtaget tilmeldingsblanketten) 
 
Jeg melder hermed mit barn til modersmålsundervisning for skoleåret 2023/2024 
 
 
____________________________________________________________________________        
Dato   Underskrift 

 


