
Ansökan om studiehandledning 

Ansökan lämnas eller skickas till: 

Språkcentrum 
Triangelskolan 
Thulegatan 16 
981 85 KIRUNA 

Syftet med stödinsatsen studiehandledning på modersmålet är att använda elevens modersmål som ett redskap för 
att ge eleven möjligheter att klara kraven i skolans olika ämnen (Skolverket, 2013/2015, a 12). 

Uppgifter om elev 

Förnamn och efternamn Skola Åk/klass 

Har eleven åtgärdsprogram/extra anpassning? JA NEJ 

Är eleven kartlagt i ämnet utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3? JA NEJ 

Har eleven haft studiehandledning tidigare? JA NEJ 

Har eleven förkunskaper/skolbakgrund i det aktuella ämnet? JA NEJ 

Använder eleven sig av inläsningstjänst i sitt lärande? JA NEJ 

Planering och genomförandet av studiehandledningen  
Alla nyanlända elever bör kartläggas med Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 för att undervisande lärare skall 
få en bättre uppfattning i vart eleven befinner sig i sitt lärande och underlätta planeringen utifrån elevens 
skolbakgrund och kunskaper i ämnet. 

Hur ser behovet av studiehandledning ut? 

Ämne Ämnesområde Fr.o.m. vecka T.o.m. vecka

Vilket språk önskas studiehandledning på? 

Ska studiehandledningen ske före, under eller efter lektionen? 

Hur många timmar per vecka önskas studiehandledning i ämnet? 

Delning av den pedagogiska planeringen till studiehandledaren kommer att ske via: 

Delning av undervisningsmaterial till studiehandledaren kommer att ske via: 

Hur sker kommunikationen och den gemensamma planeringstiden ut med studiehandledaren? 

   Blanketten fortsätter på nästa sida 



Beskriv studiehandledningens syfte och mål 

 
Beskriv vad som ska utföras på studiehandledningen 

 
Beskriv hur utvärdering/uppföljning ska ske 

                                                                                                                        Blanketten fortsätter på nästa sida    



Underskrift 

Ansökande skola 

Klasslärares underskrift Kontaktuppgift 

Namnförtydligande Datum 

Rektors underskrift Kontaktuppgift 

Namnförtydligande Datum 

Beviljad av rektor för Språkcentrum 

Antal timmar/vecka 

Rektor för Språkcentrum underskrift Kontaktuppgift 

Namnförtydligande Datum 

Information om behandling av personuppgifter (GDPR) 
För att kunna administrera din ansökan om studiehandledning måste vi registrera uppgifterna i våra dataregister. Denna 
registrering sker för att förenkla placeringsförfarandet och hantering av information. Detta får vi som myndighet göra som del av 
vår myndighetsutövning och för att uppfylla ett allmänt intresse, det vill säga att bedriva grundskola. Mer information om hur vi 
behandlar personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter finns på 
www.kiruna.se  

http://www.kiruna.se/
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