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               Samråd förskola, 

sverigefinnar 

2021-04-13 

Klockan 18.00-19.30 

Teams-möte 

Närvarande: 

Marie Karling, Anneli Alajääskö, Ulla Kinnunen, Charlotte Lakowitz, Peter Steggo, Kristiina 

Burman och Aino Dahl, Umeå kommun 

Sverigefinska deltagare 

Ärende: Omfattning/notering: Ansvarig: 

Dagens möte Presentation av mötesdeltagare, deras funktion och 

genomgång av dagens punkter.  

 

Former för samråd, 

språknav, språkdusch 

Marie Karling, utvecklingsledare för nationella 

minoritetsfrågor inom område utbildning, inledde 

mötet med att berätta om den planerade processen 

som handlar om olika former för samråd utifrån den 

reviderade lagstiftningen. Syftet är förbättra och 

utveckla former för samråd inom området 

utbildning.  

Andra punkter på mötet är definitionen av 

språknav, språkduschar och skillnaden mellan 

föräldramöte och samråd samt andra övriga frågor. 

 

Inledning och 

presentation 

Marie berättade att syftet med språknav är att 

binda ihop språk, kultur och identitet hela vägen 

från det lilla barnet till den nästa vuxna på 

gymnasienivå.  

När det gäller samråd är det viktigt att samråda 

med dem verksamheten berör, vårdnadshavare och 

barn och unga.  

Det är även viktigt att utveckla de olika rollerna, hur 

verksamheterna hänger ihop och vart man kan 
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vända sig som medborgare. Även en 

kommunikationsplan ska tas fram.  

Hur når man föräldrar i 

förskolan 

Att nå föräldrar i förskolor är ett 

förbättringsområde. Många av vårdnadshavare har 

svarat i enkäten att det finns ett stort intresse av 

frågorna men tiden inte räcker till att vara med i 

olika samråd, referensgrupper eller möten. 

Det fanns också synpunkter om vikten av att träffa 

andra föräldrar för att kunna diskutera ex ur man 

stötta barnen när det gäller språkutveckling i 

mindre grupper/möten.  

Det kan även vara så att man inte vet vad det 

innebär att vara med i en referensgrupp. 

Marie förtydligade att föräldramöten är för en 

enhet men samråden är för hela kommunen.  

 

Finskan ställning i 

undervisningen på 

förskolan 

Man uttryckte behov att det är viktigt att barnet får 

språket och kulturen från förskolan, det blir en del 

svenska i förskolan men svenskan får barnen i alla 

fall. Hur kan man på bästa sätt stötta upp barnen 

med det finska språket och kulturen? 

Det fanns också önskemål om transparens i 

verksamheten, hur jobbar man på enheten, vilka 

pedagogiska metoder som används osv. Det önskar 

man höra mycket mer om i framtiden. 

På förskolan finns barn som inte har finskan som sitt 

första språk som kan vara utmanande.  

Den finska förskoleverksamheten har förändrats 

under åren, mest troligen efter en lagförändring då 

kravet att finska ska vara ett levande språk hemma 

togs bort. Troligen har strategierna inte hunnit 

hänga med när barngrupperna växte. Även antalet 

andraspråkare har vuxit som påverkar situationen. 

 

Språkduschar Språkdushar diskuterades. Det finns ett förslag om 

att fortsätta med att språkdushar två gånger per 

termin då man möter vårdnadshavare och barn på 
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samma plats. Man kan också ha ett samråd vid 

samma tillfälle, dock inte varje gång. Beroende på 

pandemin behövs även digitala lösningar men också 

om de digitala mötena kan underlätta för 

deltagandet för föräldrarna/vårdnadshavarna. 

Man kan också tänka att träffas i mindre grupper 

om behov finns, ex olika temasamråd.  

Kanske kan det vara bra att ordna något i samband 

med ett föräldramöte, då är det fler som deltar? 

Från föräldramöten kan det komma viktiga frågor 

till samråd men kommunens uppdrag är att inte 

stänga ut någon, därför behövs det samråd. 

Även termen samråd diskuterades, vad innebär 

det? Är det ex inför ett beslut som samråd behövs?  

Språkets betydelse Det absolut viktigaste är språket, vi ska inte ge upp? 

Det är viktigt med personlig kontakt på förskolan. 

Det önskades även olika eftermiddagsaktiviteter för 

föräldrarna för att få en möjlighet att träffa andra 

föräldrar på förskolan och få en samhörighet. 

Det har gjorts en omorganisation på förskolan då 

grupperna har blivit mer åldersnära och syftet är att 

underlätta för arbetet med språket. 

I dagsläget är det fyra barn i kö till Lundagård. 

 

Nästa möte Marie avslutade mötet med att sammanfatta 

diskussionen och uppmuntra deltagarna att kontakt 

med kommunens tjänstepersoner vid behov. Nästa 

möte kommer att bli under maj månad. 

 

Bilaga 1: Presentationen 21-04-13 

Noterat av Aino Dahl                                                                         


