
VÄLKOMNA TILL SAMRÅD 

MED VÅRDNADSHAVARE SOM HAR BARN I FÖRSKOLEÅLDERN

PRESENTATION
– Vilka är vi?

SPRÅKNAV
– Vad vill vi mer?

SAMRÅDSFORMER & SPRÅKDUSCH
– Samtal utifrån enkätresultat.
– Samtal utifrån förslag

FÖRÄLDRAMÖTE OCH SAMRÅD
– Samtal om skillnaden



OMRÅDE UTBILDNING 2021

SPRÅKNAV

FÖRSKOLA

LUNDAGÅRD

BLÅ OCH VIT HEMVIST

SNÖFLINGAN

HUBLLUO

KOMPETENSCENTRUM 
FÖR FLERSPRÅKIGHET 

(KCF)

SPRÅKSTÖD I 
FÖRSKOLAN

MODERSMÅL F-GY

SPRÅKDUSCH



I FOKUS 2021 (2022)

•SPRÅKNAV

•Umeå. VILL MER.

VISION

•SPRÅKNAV

•Konkretisera mål 
på alla nivåer i 
styrkedjan

MÅL
•FÖRSTASPRÅKARE

•ANDRASPRÅKARE

SPRÅKMODELLER



I FOKUS 2021 (2022)

•DIGITALT

•PODD CAST

SPRÅKDUSCH

•BARN

•UNGA

•VÅRDNADSHAVARE

SAMRÅDSFORMER
•ROLLER

•ANSVAR

•KONTAKT

•VAD

•NÄR

•HUR

KOMMUNKATIONSPLAN



TIDSPLANERING

JAN
FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI
JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC
ENKÄTER (samrådsformer, språkdusch)
Vårdnadshavare
Elever

SAMRÅD 13 april
Vårdnadshavare
Dialog om former för språkdusch 
samråd och teman för dessa 

SAMRÅD FÖRSLAG
Samrådsformer, språkdusch och 
teman
Kommunikationsplan

PROCESSUTBILDNING
Vision
Mål
SpråkmodellerSPRÅK KULTUR

IDENTITET

KARTLÄGGNING HT 20
▪ Referensmöte skolgrupp
▪ SWOT chef och 

pedagogisk företrädare 
KCF 

▪ SWOT pedagoger Vit och 
Mörkblå (VT21)



KOMMUNIKATION



SAMRÅDSFORMER OCH SPRÅKDUSCH

ENKÄT
13

RESPONDENTER

Former för samråd och teman

Språkdusch hösten 21

Skillnad mellan föräldramöte 
och samråd



SAMMANSTÄLLNING ENKÄT

Fråga 1: 

Jag är engagerad i undervisningen 

som bedrivs på förskolan.

Engagerad undervisning

JA NEJ KANSKE/DELVIS ANNAT ALTERNATIV



FRISVAR

Är engegerad i mina barns utveckling. Här menas 
tydligen både modersmålsundervisning för de tidiga 
åren (1–5 år) samt förskoleåldern (6 år)? 

Jag är främst intresserad av i vilken mån/hur mycket 
mitt barn får vård och omsorg/utbildning på finska. Jag 
är också intresserad av språkbrukets kvalité. (alla 
anställda är dessvärre inte så bra på finska/har inte så 
bra kvalité på sin finska) samt ämnesområden som lärs 
ut.

Jag vill veta på vilket sätt förskolan satsar på våra barns 
språkliga utveckling. Jag vill veta hur man stöttar 
språkutvecklingen och det är viktigt för mig att man 
gör det.



SAMMANSTÄLLNING ENKÄT

Fråga 2: 

Jag vill vara delaktig i det som sker 

på förskolan med fokus på språk, 

kultur och identitet.

Delaktig

JA NEJ KANSKE/DELVIS ANNAT ALTERNATIV



FRISVAR

SAMVERKAN

Jag deltar gärna i projekt som hör till det finska språket och kulturen, 
händelser (evenemang) och fester. (ex. bokbytardagar, lilla jul-festen) 

Jag kan det delta i en diskussion hur man stötta språket, vilket är viktigt 
för mig och ge feedback och framföra önskemål.



SAMMANSTÄLLNING ENKÄT

Fråga 3: 

Jag anser att det finns ett behov av 

samtal med andra vårdnadshavare 

i frågor som rör barns möjligheter 

att lära sig språket och kulturen för 

att stärka sin identitet.

Samtal Vårdnadshavare

JA NEJ KANSKE/DELVIS ANNAT ALTERNATIV



FRISVAR

UNDERVISNING

Vill ha mer inblick i mina barns utveckling. 

Att stötta det finska språket och utveckla det hemma, skapa barnens 
finskspråkiga vänskapsförhållanden och underhålla dem, finska 
språkets ställning i grundskolan. 

Hur man stöttar språk och kultur i förskolan och skolan, hur man tar 
hänsyn till olika nivåer, hur ser framtidsplaner ut, hur kan man 
säkerställa att alla har en möjlighet till språket hemma och vad 
föräldrarna själva är beredda på att stötta språk och kultur.



SAMMANSTÄLLNING ENKÄT

Fråga 4: 

Jag är intresserad av att 

tillsammans med mitt barn delta i 

språkduschar på finska två gånger 

per termin.

Intresserad språkdusch

JA NEJ KANSKE/DELVIS ANNAT ALTERNATIV



FRISVAR

SPRÅK – KULTUR - IDENTITET
UNDERVISNING

Språkduscharna kan inte nödvändigtvis ge något extra för mitt barns 
språkliga utveckling eftersom hen är finskspråkig och vår familj pratat 
finska hemma. 

Jag är den enda vuxna i familjen som talar finska. Därför upplever jag 
att det är väldigt viktigt att förskolan kan förstärka mitt/mina barns 
modersmålsinlärning/utveckling på alla sätt.



SAMMANSTÄLLNING ENKÄT

Fråga 5: 

Skulle du kunna tänka dig att ingå i 

en referensgrupp för frågor som 

rör undervisning i förskolan?

Ingå i referensgrupp

JA NEJ KANSKE/DELVIS ANNAT ALTERNATIV



FRISVAR

REFERENSGRUPP
UNDERVISNING

Jag är inte intresserad av det eftersom jag dessvärre har inte 
tid för extra aktiviteter. Jag är intresserad av 
”språkundervisningen”. 

Det är viktigt för mig att mitt/mina barns 
modersmålsundervisning håller hög kvalité och att förskolan 
säkerställer att barnen får lära sig finsk kultur. 



SAMRÅDSFORMER

När man planerar förändringar el gör något nytt inom 

den tidiga uppfostran eller inom förskolan, då ska man 

diskutera tillsammans med minoriteterna om detta. Det 

har inte fungerat/blivit av så bra alls. Man har informerat 

om saker först då man har redan beslutat om dem. 

Ett gemensamt samråd med ledningen av kommunen, 

en del av förskolans föräldramöte? Varför inte starta en 

föräldragrupp inom vilken man också kan diskutera 

dessa frågor?



FRISVAR

SAMRÅDSFORMER
FREKVENS

UNDERVISNING

Två gånger per år om man planerar speciella förändringar. På så sätt 
kan man sätta både kortsiktiga och långsiktiga mål samt utvärdera hur 
de kan nås. 

Några gånger per år under kommunens ledning, om det finns stora 
idéer/tankar då oftare, föräldragruppen kunde samlas oftare för att 
prata om viktiga frågor.



FÖRSLAG ATT DISKUTERA
MÅLGRUPP
Samtliga vårdnadshavare i Umeå kommun som identifierar sig som sverigefinne med barn i förskoleåldern.

SAMRÅDSFORM
✓ I samband med språkdusch

FREKVENS
✓ Två tillfällen per termin

UTFORMNING
✓ Digitalt vid pandemi

✓ Utveckla digitala inslag

TEMA samråd
✓ Språk och kultur lärs tillsammans i syfte att stärka barnens sverigefinska identitet.

✓ Vision, mål, kompetenshöjning för att stärka kvaliteten i undervisning och tillgänglighet.

VEM GÖR VAD?
❑ Kompetenscentrum för flerspråkighet 

ansvarar för genomförande av språkdusch

❑ Utvecklingsledare ansvarar för 
genomförande av samråd



FÖRÄLDRAMÖTE

MÅLGRUPP

Vårdnadshavare med barn på Lundagård Vit och Mörkblå hemvist

FREKVENS

INNEHÅLL

INFORMATION

VEM GÖR VAD?
❑ Rektor, förskollärare

❑ Arbetslaget


