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Hällefors kommun, samordnare, sekreterare
Småfolkets hus / Pedagogisk omsorg
Hällefors kommun, rektor Klockarhagsskolan
Finsk förening Sarastus
Hällefors Närradio finska sändningar
Finska församlingskretsen
Hällefors finska förening

1. Dagens ämne avhandlas: Modersmålsundervisning på
finska / Barnomsorg.
Inbjudna: Marie Karlsson, rektor Klockarhagsskolan och Marja-Leena
Ollila från Småfolkets Hus (pedagogisk omsorg)
Samordnaren har ett förslag på ändring av texten om Information om
undervisning i modersmål. Ändringen avser informationen som gäller
minoritetsspråk. Samordnaren skriver ett förslag på ny text och skickar
till rektorn. (2017-01-20 rektorn godkände förslaget på ny text)
Enligt rektorn finns i dagsläget ingen efterfrågan på
modersmålsundervisning i finska. Det som det ofta faller på är att
undervisningen ligger utanför ordinarie timplan. Undervisningen
ligger oftast efter skoltid – då tackar barnen nej eftersom dom har
andra fritidsaktiviteter som lockar mer. Intresse finns nog om man
kunde byta bort något annat ämne under skoltid mot
modersmålsundervisning – men det får man inte göra enligt skollagen.
Det behövs mer information till kommuninvånarna om rätten till
modersmålsundervisning i finska och rätt till barnomsorg helt eller
delvis på finska. Samordnare skriver ihop text om det. Sen skickas
texten till verksamheterna för godkännande innan det läggs ut på bl.a.
kommunens webbsida och FB. Samt att det kan skickas ut information
via skolans webbverktyg InfoMentor.
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Marja-Leena Ollila, från pedagogisk omsorg / Småfolkets Hus i
Sikfors berättar att det finns barn med finsk bakgrund placerade hos
henne. Hon själv och en till anställd är finsktalande. Så det händer att
de talar finska med en del av barnen. Ett förslag från samrådsgruppen
är att ha stunder med enbart finska för de barnen som har finskt påbrå
t.ex. sago- eller sångstunder på finska. Lärplatta/surfplatta är också ett
bra pedagogiskt verktyg för att lära barnen finska. Lärplatta och
material/böcker kommer att köpas in till verksamheten och bekostas
av statsbidraget för finskt förvaltningsområde.
2. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Närvarande hade läst igenom anteckningarna och hade inga
synpunkter.
3. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
 Samordnaren informeras om vilka kulturaktiviteter som blir aktuella
att åka på i god tid för att kunna boka busstransport. Det är enbart
busskostnaderna som betalas av statsbidraget. Andra kostnader får var
och en betala själva. Den första kulturhändelsen går av stapeln 29/331/3. RSE-SFP arrangerar Sverigefinsk kultur-kryssning.
 Sammansättningen av finska samrådsgruppen behöver ej förändras.
Men det ska inte vara olika finska föreningar/organisationer som
representeras i samrådet, utan Sverigefinländare. Det är ändå bra med
föreningsbundna deltagare i samrådsgruppen då de kan föra vidare
informationen till sina medlemmar. Bra vore om vi fick med personer
som är helt föreningsoberoende också.
 Samordnaren har tryckt upp 150 st. små handböcker ”SpråkhjälpKieliapu”. Häftena har delats ut till omsorgspersonalen för att de ska
kunna kommunicera med enkla vardagsfraser tillsammans med de
finska brukarna. Språkhjälpen är producerad av Skinnskattebergs
kommun – och Hällefors fick lov att kopiera den.
4. Tema inför nästa möte
Sverigefinska barn och ungdomar.
5. Övriga frågor
 Samordnaren pushade på att alla ska svara på Lennart Rohdins enkät i
utredningen om lagen om nationella minoriteter som finns på webben.
 Hällefors bibliotek är intresserade av att tillsammans med
Sverigefinska föreningar/organisationer arrangera finska aktiviteter på
biblioteket. Finns idéer – ta då kontakt med Karin Willer på Hällefors
bibliotek.
 Biblioteket kommer att till våren ta hit en utställning om Hilkka Alm,
som nyligen visats på Lindesbergs bibliotek.
 Fotoutställning från Finlands bästa naturfotografer kommer att visas i
Hällefors i år. Ansvarig för utställningen är Kulturchef Anna
Henriksen. Utställningen bekostas av statsbidraget.
 Finns det fortfarande möjlighet för Klockarhagsskolans elever att välja
Finnstigen som ”elevens val”? Vem har kontakten med skolan när det
gäller guidning? Samrådet har redan tidigare beslutat om att stå för
busskostnaden till och från Finnstigen.
 Piratlajv på Finnstigen 24 maj. Även tipspromenader och andra
aktiviteter. Aktiviteten kanske kan vara med i Vårskriks program?
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Planer finns att Sverigefinska föreningar/organisationer också kan vara
med och arrangera lite kulturaktiviteter den dagen.
Samordnaren tar reda på vem man ska kontakta när det gäller rampen
till Finnstigen. Enligt KS-beslut ska kommunförvaltningen bistå med
arbetskraft genom arbetsmarknadsenheten och man ska skänka en
ramp för att göra byggnaden tillgänglig, under förutsättning att etapp
III genomförs.

6. Ekonomi
 Ansökan on bidrag på 15.000 kr från ”Finnmarken förr och nu”
 Ansökan från biblioteket på 10.000 kr för 2017
Båda ansökningarna godkändes, men man vill ha redovisning från
biblioteket om vart bidraget använts. Vad står det i Bibliotekslagen om
nationella minoriteter?
Finns det möjlighet att föreningarna kunde få ett ex. var av tidskriften
”Finnmarken förr och nu”?

7.
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Hällefors 2017-01-19
Vid minnesanteckningarna
Marjo Mäkinen, Samordnare

