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Närvarande: 
Deltagare från utbildningsförvaltningen: Anneli Fors Alajääskö, modersmålslärare och 
processledare vid Kompetenscentrum för flerspråkighet (KCF), Daniel Nordgren, biträdande 
utbildningsdirektör förskolan, Katarina Stillesjö Vilhelmson, områdeschef, Malin Elfving, 
rektor Snöflingan/Hublluo, Charlotte Lakowitz, rektor Lundagård/Vit och Mörkblå hemvist, 
Marie Karling, utvecklingsledare utbildningsförvaltningen, Aino Dahl samordnare nationella 
minoriteter Umeå kommun, Peter Steggo samordnare nationella minoriteter Umeå kommun,  
Moa Brydsten, nämndsordförande för- och grundskoleförvaltningen, Tobias Holmström 
andra vice nämndsordförande för- och grundskoleförvaltningen, Lena Riedl, tredje vice 
nämndsordförande för- och grundskoleförvaltningen. 

Deltagare nationella minoriteter: 10 deltagare 

Ärende: Notering: 

Inledning Marie Karling hälsar alla deltagare välkomna och går igenom dagordningen 

samt presenterar företrädare från Umeå kommun och 

utbildningsförvaltningen.  

Årshjul samrådsformer

 

Marie Karling informerar om formerna för samråd under ett läsår. 

Årshjulet för samrådsformer beskriver på vilket sätt 
utbildningsförvaltningen inom Umeå kommun bjuder in till delaktighet och 
inflytande för berörda målgrupper.  

Utbildningsförvaltningen bjuder in till två samråd per läsår.  Ett under 
hösten och ett under våren. Mellan samråden fångar 
utbildningsförvaltningen in synpunkter, behov samt förslag genom en enkät 
riktad till målgrupperna, elever och vårdnadshavare i skola samt från 
vårdnadshavare i förskola. Enkätens resultat följs upp på vårens samråd.  

Utbildningsförvaltningen ambition är att arbetet genomförs i process 
tillsammans med de nationella minoriteterna i de frågor som berör 
minoriteterna. På så sätt får utbildningsförvaltningen stöd i sitt fortsatta 
förbättrings- och utvecklingsarbete. 

Språkduschar genomförs vid fyra tillfällen per läsår. I förskolan bjuds även 
vårdnadshavarna in att delta i duscharna. Språkduscharna är ett  annat 
tillfälle där utbildningsförvaltningen får möjlighet att fånga in behov, 
synpunkter och förslag från såväl vårdnadshavare som barn. 



Aktuellt  Marie Karling informerar tillsammans med Anneli Fors Alajääskö om vad 

som är på gång inom Utbildningsförvaltningen. 

En gemensam förskola för förvaltningsspråken. 

Processen med en förskola ”Under ett och samma tak” för våra tre 

förvaltningsspråk är inledd. Såväl vårdnadshavare på Lundagård (Vit och 

Mörkblå hemvist) som på Snöflingan (Hublluo) har bjudit in till en inledande 

dialog om fördelar, farhågor och frågor inför en eventuell förskola Under 

ett och samma tak. Detsamma har ledningsfunktioner och pedagoger varit 

delaktig i.  

Som en del i att stärka förskola helt eller i väsentlig del på 

förvaltningsspråket har utbildningsförvaltningen startat upp 

processutbildningen språk, kultur och identitet där pedagoger och rektorer 

deltat från Lundagård (vit och mörkblå hemvist) och Snöflingan (Hublluo). 

Från och med hösten inleder utbildningsförvaltningen ett 

forskningssamarbete med Umeå universitet och Högskolan Dalarna.  

Hanna Outakoski, lektor vid Umeå universitet, berättade om 

aktionsforskningen som ska genomföras i förskolan. 

Språkdusch för barn i förskolan och barn i skolåldern 

Den 14 maj organiserar utbildningsförvaltningen språkdusch för barn i 

förskoleåldern och skolåldern. Kompetenscentrum för flerspråkighet 

genomför språkduscharna. 

Språkduschar 

Delaktighetsaktivitet för unga från årskurs 4 till och med gymnasiet. 

Utbildningsförvaltningen organiserar en delaktighetsaktivitet för unga i 

syfte att utveckla former för ungas delaktighet och inflytande tillsammans 

med de det berör. Den 18 maj möter utbildningsförvaltningen tillsammans 

med kultur- och fritidsförvaltningen och kulturskolan unga. Syftet är att ta 

reda på vad ungdomarna skulle vilja göra tillsammans utöver 

modersmålsundervisningen för at stärka språket, kulturen och identiteten.  

 

Digitala resurser Marie Karling beskriver vilka resurser Kompetenscentrum för flerspråkighet 

erbjuder skolan och vårdnadshavare i syfte att höja kunskapen om 

nationella minoriteter samt stärka de nationella minoriteternas möjlighet 

till språk, kultur och identitet. 

Utöver resurser som utbildningsförvaltningen erbjuder finns ett nationellt 

utbud i att stärka såväl kunskaper om de fem nationella minoriteterna samt 

https://www.umea.se/barnochutbildning/modersmal/sprakduschpafinskameankieliochsamiska.4.27a2de8b172da059ace2356.html


kanaler och utbildningsutbud i syfte att stärka språken. 

 

 

Förskola helt eller i 

väsentlig del på 

nationellt 

Marie Karling informerar om aktuell lagstiftning vad gäller rätten till 

förskola på nationellt minoritetsspråk utifrån att Umeå kommun ingår i 

förvaltningsområde för samiska, finska och meänkieli.  

Charlotte Lakowitz redogör för antalet barn på Lundagård och personal med 

finska som modersmål.  

Malin Elfving redogör för situationen på Hublluo vad gäller barnantal och 

personal med kunskaper i samiska språket. 

Det framgår att Lundagårds Vit och Mörkblå hemvist har fullt på sina 

hemvister samt att tillgången till finsktalande personal är god, inför hösten 

kommer en förskollärare tillbaka och då har hemvisterna komplett 

finsktalande personalstyrka. 

Hublluo har 7 barn i verksamheten. Inför hösten är det få barn, enbart ett 

barn som anmälts om plats. Umeå kommun arbetar aktivt för att informera 

om verksamheten. Ett exempel på detta är att vårdnadshavare kan få prova 

Hublluo för sitt barn under två veckor utan att förlora sin ordinarie plats. 

Information om detta har gått ut i Unikum till samtliga vårdnadshavare med 

barn i förskolan.  



Umeå kommun planerar ett Öppet hus på Hublluo till den 20 juni. 

Ytterligare information kommer inom kort. På förskolan och avdelningen 

Hublluo finns i dag tillgång till förskollärare med  modersmålet 

nordsamiska. Språkstödjare i sydsamiska är i verksamheten vid ett tillfälle 

per vecka. Detsamma gäller språkstödjare i finska vid Lundagårds båda 

hemvister. 

Ansöka om 

förskoleplats 

Marie Karling beskriver kort om rätten att söka plats i förskola på nationellt 

minoritetsspråk samt var information om detta finns på Umeå kommuns 

webbplats, se vidare länkar på bild 7 i bifogad presentation. 

En gemensam förskola Katarina Stillesjö Vilhelmson informerar om processen rekrytering av en 

rektor till de tre avdelningarna som planeras ingå i en gemensam förskola; 

Under ett och samma tak. Rekrytering pågår och beräknas vara slutförd 

slutet av maj då besked om tillsättning ges.  

Daniel Nordgren kompletterar beskrivningen av ambitionshöjningen i 

processen att tillskapa en förskola Under ett och samma tak. Ambitionen är 

att samla kompetens för att stärka upp verksamheterna och utveckla en 

pedagogisk helhetsidé och en samsyn i hur den språkinriktade 

undervisningen ska bedrivas under ledning av en rektor.  

Ambitionshöjningen innebär också att rektor och personal vid förskolan 

utvecklar en expertkompetens som de kan dela med andra förskolor som 

enligt läroplanen har i uppdrag att undervisa om de nationella 

minoriteterna och urfolket samerna.  

Enkät Sammanställning av enkät som besvarats av vårdnadshavare till barn i 

förskolan. 

Sammanställningen ingick som underlag för samrådsdialog i mindre 

grupper. 

Sammanställning av enkät 

 

Samrådsdialog Deltagarna delades in i två grupper; där deltagarna fick möjlighet att 

resonera kring frågor som berör de med utgångspunkt i enkätsvaren. 

Länk: Samrådsdialog sverigefinnar och tornedalingar 

Länk: Samrådsdialog samer och sverigefinnar 

Sammanfattning Sammanfattningsvis berördes flera olika områden i dialogerna. Det ställdes 

frågor om bland annat var förskolan Under ett och samma tak planeras att 

ligga. Vidare ställdes frågor om hur lång tid det tar innan man får en plats i 

förskolan och hur kommunen löser det då det är fullt på hemvister och 

avdelningarna.  

En annan fråga var hur förskolan arbetar med att utveckla 

förvaltningsspråket om barnet inte har språket som ett förstaspråk.  

I samrådsdialogen fördes tankar upp om hur Kommunen kan arbeta för att 

stärka språklig kompetens vid rekrytering. Vidare diskuterades hur Umeå 

https://drive.google.com/drive/folders/1tqudx2LNWaPK32GFTah3ebf2owjUeXaC
https://docs.google.com/document/d/1aXeJ2G2YQ2BezTkDlPQ2fDf2E9gGieVHEGIvbomaoT0/edit
https://docs.google.com/document/d/1pIMdvR8uiBGVIjuGawKwJocZZeOKo5SeUul8UMQtNC0/edit


kommun kan informera om den samiska avdelningen för att fler barn ska få 

undervisning i och på samiska. 

Underlag från samrådsdialog kommer att vara en del i Umeå kommuns 

fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete inom området. Uppföljning 

sker på samråd i oktober 2022. Inbjudan går ut via Unikum, annonsering i 

digitala medier samt Umeå kommuns webbplats för samråd. 

 

Återkoppling 

samrådsform 

Bortsett från teknikstrulet så funkar det bra med digitala möten. 

Underlättar att kunna delta när man itne behöver färdas, tidseffektivt. Det 

vore dock kul att ses någon gång för att underlätta relationsskapande. 

Digitalt fungerar bra och underlättar vardagen. Kanske skulle man 

marknadsföra mer att vi kommer att ha samråd så vi får fler deltagare. 

Tack! Digitalt funkar bra, även fysisk träff någon gång vore trevligt som Moa 

skriver. 

Bra frågor, bra dialog, öppen atmosfär. Digitalt eller fysiskt möte spelar 

ingen roll för mig. 

Bra med digitala möten. Teams fungerar oftast bra. 

 

Antecknat av:  

Marie Karling 

Utvecklingsledare 

Utbildningsförvaltningen  

 

https://www.umea.se/kommunochpolitik/manskligarattigheter/nationellaminoriteterochminoritetssprak/samrad.4.19a41f3a17567e789efed0.html

