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Rutin för val och omval av moderna språk samt SvEn 

Rutin för val av moderna språk samt SvEn 

Januari/februari:  

Mentorer informerar kort om språkvalet på utvecklingssamtalet i åk 5. De beskriver att:  

- eleverna kommer få information från Nyboskolan under mars 

- eleverna ska välja ett modernt språk under april 

- att ett betyg i moderna språk ger extra meritpoäng och att detta kan vara viktigt vid 

valet av gymnasieprogram 

- att det finns möjligheten att välja Svenska eller Engelska (SvEn), men att detta 

alternativ främst är till för de elever som behöver extra undervisning i svenska eller 

engelska. 

- att det finns möjligheter att göra omval till ett annat språk i åk 6, men att ansökan 

enbart beviljas om det finns plats i dessa grupper 

- att elever har möjlighet till omval till SvEn, men att det enbart gäller elever som 

riskerar att inte nå betygskriterierna i svenska eller engelska. Övriga elever läser 

sitt moderna språk till åk 9.  

 

Mars:  

Representanter från lärare i moderna språk på Nyboskolan informerar om val av moderna 

språk, svenska samt engelska (SvEn). Informationen sker digitalt. 

Samma dag som informationsmötet lägger central administration ut Skolverkets broschyr 

om språkval till vårdnadshavare på Infomentor. Mentorer informerar vårdnadshavare via 

Infomentor att blankett och broschyr har skickats med eleverna hem. Blanketten ”Val av 

modernt språk samt SvEn” finns på Inredan. 

Elever eller vårdnadshavare som har frågor om valet av moderna språk samt SvEn har 

möjlighet att ta kontakt med kommunens studie- och yrkesvägledare. 

Mentor i åk 5 fyller i blanketten ”Överlämning av anpassningar och särskilt stöd inför 

språkval åk 6” för berörda elever.  

April: 

Blanketten ”Val av modernt språk samt SvEn” lämnas åter till mentor i åk 5. Mentor 

lämnar denna blankett samt blanketten ”Överlämning av anpassningar och särskilt stöd 

inför språkval åk 6” till administratör som lämnar blanketterna vidare till intendent på 

Nyboskolan.   

Maj: 

Rektor på Nyboskolan tar beslut om vilka moderna språk som ska erbjudas på 

skolenheten. Beslutet diarieförs och bevaras digitalt i Ciceron samt i pappersform i 

närarkiv. Efter 3 år lämnas beslutet till centralarkiv. 
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Rutin för val och omval av moderna språk samt SvEn 

Rektor på Nyboskolan avgör antal grupper som kan erbjudas i moderna språk. 

Administrationen och intendent sammanställer grupper och registrerar i Edlevo samt 

lämnar grupplistor till F-6 enheterna.  

Mentorer i åk 5 meddelar elev/vårdnadshavare om vilket modernt språk eleven har fått 

eller om eleven ska läsa SvEn. 

Rektorer från F-6 enheter organiserar grupper för de elever som inte har valt ett modernt 

språk. Elever som ska läsa svenska, svenska som andraspråk eller engelska har sin 

undervisning lokaliserad på F-6 enheter och undervisningen genomförs av pedagoger från 

F-6 enheterna. 

Augusti: 

Lärare i moderna språk på Nyboskolan träffas tillsammans med mentorer i åk 6 för dialog 

om närvarohantering samt former för informationsutbyte mellan enheterna.  

Oktober:  

Utvärdering av språkvalsprocessen. 

Samtliga datum för språkvalsprocessen finns i dokumentet ”Språkvalsorganisation 2023-

2024”.  

Rutin för omval till annat modernt språk 

Blankett ”2020/116 Omval moderna språk, svenska, engelska och SvA” finns på tibro.se 

samt på Inredan. 

Elev i åk 6 som önskar byta till annat modernt språk i direkt närtid efter uppstarten lämnar 

snarast ifylld omvalsblankett till sin lärare i moderna språk som ser till att den når rektor på 

Nyboskolan. Rektor på Nyboskolan tar beslut utifrån mån av plats i språkvalsgrupperna. 

Byte av modernt språk kan därefter endast ske vid specifika omvalsperioder med start i ny 

grupp efter höstlov, jullov och sportlov. Beslut för omval till annat modernt språk i åk 7 – 9 

beviljas restriktivt och enbart om eleven har goda möjligheter att på egen hand ta ikapp 

det som hen har missat. 

Rektor lämnar beslut till intendent som gör ändring i Edlevo, ser till att beslutet hamnar i 

elevakt och i Ciceron samt skickar hem beslutet till vårdnadshavare. Intendent ser till att 

mentor, avlämnande och mottagande lärare informeras om beslutet. 

Rutin för omval till SvEn 

Byte från modernt språk till SvEn beviljas för elever som riskerar att inte nå 

betygskriterierna för E i svenska, SvA eller engelska. Elever som önskar byta till svenska 

eller engelska (SvEn) lämnar ifylld omvalsblankett till sina lärare i svenska/SvA och 

engelska. Lärarna fyller i fältet ”betygskriterier eleven behöver uppnå för att nå betyget E” 

och lämnar vidare blanketten till ansvarig rektor.  
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Rutin för val och omval av moderna språk samt SvEn 

Rektor för åk 6 tar beslut för elev i åk 6 och rektor på Nyboskolan tar beslut gällande elev i 

åk 7–9.  

I åk 6 kan omval ske i direkt närtid efter uppstarten. Övriga perioder för omval är i 

anslutning till höstlov, jullov och sportlov.  

Rektor lämnar beslut till intendent som gör ändring i Edlevo, ser till att beslutet hamnar i 

elevakt och i Ciceron samt skickar hem beslutet till vårdnadshavare. Intendent ser till att 

mentor, avlämnande och mottagande lärare informeras om beslutet.   

 


