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Meertaligheid en moedertaal. 

 

Spreek je thuis een andere taal met de kinderen? 
In gemeente Salem kun je in de crèche al en op school moedertaalonderwijs 
aanvragen voor de kinderen. 
Het doel is een actieve meertaligheid creëren. De kinderen zullen meer  over de 
eigen cultuur leren en  steun krijgen in de ontwikkeling tot meertalige individu’s  met 
een dubbele cuturele identiteit. 
Moedertaal is een eigen vak met een eigen leerplan. 
 

Voorwaarden: 

 Één of beide ouders moeten de andere taal spreken. 

 Het moet een dagelijkse taal zijn voor de leerling. 

 De leerling moet een basiskennis hebben van de taal (mag geen beginnertaal 

zijn). 

 In de gemeente moeten er minstens vijf leerlingen zijn die lessen willen 

volgen en er moet een geschikte leraar/lerares bestaan. 

Er bestaan vijf nationale minoriteitstalen in Zweden: Sami, Fins, Fins van Tornedalen, 
Jiddisch en Romani Chib. Als je een van deze talen spreekt krijg je zowiezo onderwijs 
zelfs als je het niet als dagelijkse taal gebruikt. Dit is ook geldig voor adoptiekinderen 
van verschillende landen. 
 

In gemeente Salem hebben we momenteel deze talen: 
Albanees, Arabisch, Assyrisch/Syriac, Bengaals, Bosnisch/Servisch/Kroatisch, Engels, 
Fins, Frans, Grieks, Koerdisch, Mandarijn, Nederlands/Vlaams, Farsi, Pools, Russisch, 
Somalisch, Spaans, Thai, Tigrinya, Tjetsjeens, Duits en Hongaars. 
 
Over het onderwijs: 
De leraars die onderwijzen komen meestal van hetzelfde land als de leerlingen en 
kunnen eveneens Zweeds. 
Het onderwijs wordt gegeven in groepen en in de scholen die daarvoor geschikt zijn. 
De groepen zullen, als het mogelijk is, homogeen zijn. Dat houdt in dat het onderwijs 
misschien in een andere school gegeven wordt. 
 
De aanvraag: 
De ouders vragen het onderwijs aan. Het onderwijs is vrijwillig en kosteloos. Vul het 
formulier ”Ansökan om modersmålsundervisning/stöd” in. Indienen bij de directeur 
of directrice van de school, die stuurt de aanvraag dan door. 
 
 
 



De nieuwe inwoners: 
In gemeente Salem zijn er 2 klassen in Skogsängsskolan voor degene die pas 
aangekomen is in Zweden en een andere taal spreekt. Een internationale klas voor 
jongere leerlingen en een voor oudere. Ze volgen meerdere vakken, maar de focus 
ligt op de Zweedse taal. Hoe lang een leerling hier blijft is individueel, maar meestal 
duurt het een- tot anderhalf jaar voordat ze verder gaan. 
 
Studiehandleiding: 
Als je niet genoeg Zweeds kan om het onderwijs in die taal te volgen, kun je 
studiehandleiding krijgen. Het onderwijs wordt uitgelegd in de taal van de leerling. 
De school bepaalt wie ”studiehandledning” krijgt. 
 
Voor meer informatie, contacteer:  
Anna Levén 
anna.leven@salem.se 
070-723 17 72 
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