
Välkomna till samråd med fokus på förskola
Målgrupp är de nationell minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar

1. Information

Språknav Umeå- Vad innebär det och vad vill Umeå utveckla?

Rätten till nationellt minoritetsspråk i förskolan.

Språkliga och kulturella resurser för alla nationella minoriteter.

2. Sammanställning enkät

Behov och förslag – ingång i fortsatt dialog i grupper.

3. Dialoger i grupper

Samtal i nationella minoritetsgrupper.

4.    Sammanfattning



SAMRÅD område utbildning som en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

UTVÄRDERING AV INSATSER

HÖGTIDS- OCH MINNESDAGAR. 
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Språknav

Förskola – Under ett och samma tak!

Processutbildning och aktionsforskning

Webbutbildning för pedagogisk personal om de 

nationella minoriteterna och förskolans uppdrag i 

enlighet med lagstiftningen och läroplanen

Språkduschar för barn i förskolan på 

förvaltningsspråken

Digitala resurser på de nationella minoritetsspråken



Undervisning i och på nationellt minoritetsspråk

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk 

och kulturer. Av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk framgår att de nationella minoriteterna är judar, romer, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna är även ett urfolk. Av språklagen (2009:600) framgår att de nationella minoritetsspråken 

är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. 

Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella
minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella 
minoriteternas språk och kulturer. 

Kompetenscentrum för flerspråkighet

Språkkasse Temaväska 
nationella minoriteter

Sagoläsning Digitala resurser
sånger, spel, sagor

Home Access vårdnadshavare

Språkdusch

https://docs.google.com/document/d/1J_Jcu9rJ7GNFUDiY9q8EthvLPabvvmm3i9VVHzOLbEA/edit


Andra resurser



Förskola helt eller i väsentlig del

Förskola på nationella minoritetsspråk

12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av 

utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i 

första stycket. Lag (2018:1368).

Vit och Mörkblå hemvist, Lundagårds förskola
Helt eller i väsentlig del på finska

Hublluo, Snöflingan
Helt eller i väsentlig del på samiska

SPRÅKSTÖDJARE



Ansökan om förskola på förvaltningsspråk

https://www.umea.se/barnochutbildning/forskola.4.70b294831709e3a673a33.html


Processväg 
- som leder till Under ett och samma tak



Ambitionsnivå förskola i och på förvaltningsspråk

Vad innebär ambitionshöjningen? Vision
Under ett  och samma tak

En rektor En förskola

Utveckla expertkompetens 

En kommunövergripande 
verksamhet som ingår i Umeå 
kommuns språknav för det 
nationella minoritetsarbetet.

Språknavets funktioner bidrar 
till att stärka kompetensen 
utifrån läroplansuppdraget i 
kommunens övriga förskolor 
och skolor.



Sammanställning enkät

+ - Förslag Saknar

Det görs ett bra jobb i förskolan. Inga aktiviteter på finska i förskolan, så 
allt kan bli bättre.

Dela in barnen i grupper utifrån deras 
språkkunskaper.

Tillgång till modersmålet om man inte 
går i finskspråkig förskola.

Finska traditioner tas upp i förskolan, 
dock svårare under pandemin pga
restriktionerna.

Långa köer till hemspråk i förskolan. Mer information från förskolan om hur 
finska språket främjas i den praktiska 
verksamheten.

Tillgång till förskola på 
förvaltningsspråket.

Ingen utlovad undervisning i 
förvaltningsspråket om än barnen får 
höra språket ibland.

Ta upp mer om vad som sker i Finland 
inom olika områden.

Nivågruppering efter språknivå i 
undervisningen.

Vet inte hur kulturen tas upp i förskolan Mer information till vårdnadshavarna 
om högtider/traditioner/teman och 
låta vårdnadshavarna delta då det är 
möjligt.

Följa händelser i Finland Os, val etc.

Pandemin, sjukskrivningar och 
uppsägningar samt långsam rekrytering 
har påverkar verksamheten negativt. 

Att prata om sina egna finska 
erfarenheter och kopplingar, stärka den 
finska identiteteten.

Svårt för personalen att läsa och 
kommunicera på språket.

Säkerställa kontinuitet i 
personalgruppen



Sammanställning enkät

+ - Förslag Saknar
Personalen upplever att de inte har så 
mycket material att arbeta med.

Språkstöd i förskolan på 
förvaltningsspråket.

Tillgång till fortbildning för 
personalen.

En vettig förskola där det verkligen 
utövas det samiska språket. 

Tydliggör det samiska på ett modernt 
sätt.

Representanter från de nationella 
minoriteterna besöker förskolorna och 
berättar

Temadag
Temadag de samiska årstiderna

Erbjudande om språkundervisning på 
samtliga förskolor.



Dialog i mindre grupp

Judar – frågor som berör grundskolan med fokus på språk, kultur och identitet 

Romer – frågor som berör grundskolan med fokus på språk, kultur och identitet  

Urfolket samer – uppföljning av behov och förslag i enkäten

Sverigefinnar – uppföljning av behov och förslag i enkät

Tornedalingar – uppföljning av behov och förslag i enkäten

5 minuter 
Enskilt

35 minuter 
Gruppdialog

15 minuter 
Sammanfattning

Alla

https://docs.google.com/document/d/1s6u76_6-sT0ftodcLbe_w4WnE_9Qv3byKPXPsG65Lhw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Le3oqt8d7K88PKcuABFisOSKAHaV9ZkzzMwpJOPOfNA/edit
https://docs.google.com/document/d/1pIMdvR8uiBGVIjuGawKwJocZZeOKo5SeUul8UMQtNC0/edit
https://docs.google.com/document/d/1aXeJ2G2YQ2BezTkDlPQ2fDf2E9gGieVHEGIvbomaoT0/edit
https://docs.google.com/document/d/1aXeJ2G2YQ2BezTkDlPQ2fDf2E9gGieVHEGIvbomaoT0/edit


Länkar

Samrådsdialog

Länk underlag samrådsdialog judar
https://docs.google.com/document/d/1s6u76_6-sT0ftodcLbe_w4WnE_9Qv3byKPXPsG65Lhw/edit

Länk underlag samrådsdialog romer
https://docs.google.com/document/d/1Le3oqt8d7K88PKcuABFisOSKAHaV9ZkzzMwpJOPOfNA/edit

Länk samrådsdialog Samer
https://docs.google.com/document/d/1pIMdvR8uiBGVIjuGawKwJocZZeOKo5SeUul8UMQtNC0/edit

Länk dialog Sverigefinnar, tornedalingar
https://docs.google.com/document/d/1aXeJ2G2YQ2BezTkDlPQ2fDf2E9gGieVHEGIvbomaoT0/edit

https://docs.google.com/document/d/1s6u76_6-sT0ftodcLbe_w4WnE_9Qv3byKPXPsG65Lhw/edit
https://docs.google.com/document/d/1Le3oqt8d7K88PKcuABFisOSKAHaV9ZkzzMwpJOPOfNA/edit
https://docs.google.com/document/d/1pIMdvR8uiBGVIjuGawKwJocZZeOKo5SeUul8UMQtNC0/edit
https://docs.google.com/document/d/1aXeJ2G2YQ2BezTkDlPQ2fDf2E9gGieVHEGIvbomaoT0/edit


Sammanfattning

Vi sammanfattar vad grupperna 
har samtalat om och hur vi tar 
det vidare i fortsatt 
utvecklingsarbete av förskolans 
verksamhet.


