
 

Tilmeldingsblanket 

 

 

 

 

 

 
Pædagogik, undervisning og fritid 

Aarhus Kommune 

 

 

Modersmålsundervisning for elever  

bosiddende udenfor Aarhus Kommune 

 

 

 

 

 

 

Kommune: 

Adresse: 

 

 

Kommune kontaktperson: 

Tlf. nr.: 

E-mail: 

Kommunens EAN nr.: 

Ovennævnte kommune ønsker at tilmelde ovennævnte barn til 

modersmålsundervisning i Aarhus. 

Kommunen er indforstået med at betale kr. 12.000 pr. barn/ pr. skoleår for 

undervisningen. Tilmeldingen er gældende indtil der sker en udmeldelse. 

 

Dato:                                      Underskrift og stempel: 

 

 

 

Bopælskommunen sender blanketten pr. mail til:  

Møllevangskolen 

Møllevangs Allé 20, 

8210 Aarhus V. 

 

E-mail: moe@mbu.aarhus.dk  

 Tlf.: 87 13 60 60 

 

For yderligere oplysninger om modersmålsundervisning kontaktes 

Møllevangskolen, Center for modersmålsundervisning 

 Tlf.: 87 13 60 60 eller moe@mbu.aarhus.dk 

Barnets navn:  

  

Klassetrin: 

 

Barnets cpr.nr.: 

Adresse: 

Postnr. og by 

Kommune: 

Tlf.nr.: 
 

 

Der ønskes undervisning i: (sprog)  

Forældrenes navne: 

E-mail: 

Underskrift og dato:                                                           



 

 

Procedure  

 

 

 

 
Pædagogik, undervisning og fritid  

Aarhus kommune 

 

Modersmålsundervisning for elever bosiddende 

udenfor Aarhus kommune 

 

 

  Side 2 af 2 

 
Hvem kan deltage i modersmålsundervisningen? 
Ifølge bekendtgørelse 689 om folkeskolens modersmålsundervisning tilbydes undervisningen til 

undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en 
anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde. 
 
Hvis der oprettes hold i det pågældende sprog i Aarhus kommune kan undervisningen tilbydes børn som 
ikke har bopæl i Aarhus Kommune, hvis barnets bopælskommune godkender og betaler for 

undervisningen. Barnet kan kun gå til undervisning i et sprog, som han/hun bruger aktivt i hjemmet. 
 
På Møllevangskolens hjemmeside fremgår, hvilke sprog, der pt. undervises i. 
 
Modersmålsundervisning er frivillig, men når forældrene først har tilmeldt barnet, forventes det, at barnet 
kommer til undervisning hver gang bortset fra ved sygdom. 
Børn, der allerede er tilmeldt modersmålsundervisningen skal ikke tilmeldes igen. Det vil sige, at 

tilmeldingen er gældende indtil, der sker en udmeldelse. 
 

Procedure:  
• Bopælskommune og forældre indgår aftale om tilmelding og udfylder tilmeldingsblanket. 

Bopælskommune godkender tilmelding med underskrift og stempel.  
• Bopælskommunen sender blanketten til Møllevangskolen. 
• Hvis barnet optages på et af vores hold fremsendes faktura til bopælskommunen. 
• Udmeldelse fra modersmålsundervisning skal ske skriftligt til Møllevangskolen. 

 

Der gøres opmærksom på, at Aarhus Kommune ikke er ansvarlig for transport og ikke dækker udgifter 
hertil.  

 

Kontaktoplysninger: 
 
Møllevangskolen, Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V. 
 
Tlf. 87 13 60 60  E-mail: moe@mbu.aarhus.dk 

 

Oplysninger om anvendelse af persondata 
I forbindelse med undervisning i EU-sprog, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række 
detaljer i vores håndtering af dit barns oplysninger og oplyse dig om rettighederne i den forbindelse. 

 
Vi behandler personoplysninger om dit af typerne navn, fødselsmåned og år, adresse samt e-mailadresse. Det gør vi 
for at kunne administrere tilmeldingerne til holdene i undervisningen i EU-sprog. 
 
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af folkeskoleloven, og oplysningerne bliver gemt i vores 
elektroniske dokumenthåndteringssystem, hvorfra de ikke bliver slettet. Arkivlovgivningen bestemmer at klasselister 
og lignende skal bevares for evigt, og dermed ikke må slettes. 
 
Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dit barn. Du har også ret til at anmode om berigtigelse 
eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du har ret til 
at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 21.  
 
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Møllevangskolen, Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V, som kan kontaktes på 
moe@mbu.aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så 
kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 
 
Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. 
 

 


