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Kvällen inleddes med att
kommunstyrelsens ordförande
Camilla Janson (S) hälsade alla
välkomna.

Kommundirektör Maria
Johansson berättar om hur
kommunen arbetar med finskt
förvaltningsområde.
En referensgrupp med
representanter från kommunens
verksamheter och representanter
från finska föreningar och
medborgare är planerad att starta
i februari 2017.

FÖRSKOLA 2015
• Mångkultur och det interkulturella arbetet i
förskolan
• Finska för hela familjen, Öppna förskolan
startar en mötesplats för att bevara det
finska språket och kulturen
• Studieresa till Helsingfors för att öka
sambandet mellan kommunens förskolor
kring finska som minoritets språk och
interkulturalitet i förskolan
• Konstverkstad för barn i
Brohuset/Verkstan
• Nästa Steg

Se bifogad presentation från Förskolan i
Upplands-Bro kommun

Ella Heickell Ateljerista/ Pedagogisk utvecklare

Modersmål
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Mitt namn är Samanthi Al-Dhaheri och jag arbetar som
enhetschef för modersmål och mottagandet av
nyanlända. I min roll har jag det yttersta ansvaret
gällande modersmålsundervisning och
studiehandledning. Utöver det ska jag ta fram lokala
riktlinjer gällande mottagande av nyanlända barn och
elever och se till att de implementeras, så att vi arbetar
likvärdigt i hela kommunen.
Rekrytering
Ni fick tidigare ut information om att vi hade rekryterat
en modersmålslärare i finska. Detta stämde, men på
grund av att personen ifråga inte kunde sälja sin
lägenhet kommer hon tyvärr inte att komma till oss.
Därför befinner vi oss i en ny rekryteringsprocess och
söker med ljus och lykta efter en erfaren och
professionell pedagog. Om du känner någon som är
intresserad, tveka inte att kontakta mig!
Minoritetsspråk-utökad rätt
Finska är ett av Sveriges minoritetsspråk. Det innebär
att elever med finska som modersmål har utökad rätt till
undervisning.
Rätt till modersmålsundervisning även om språket inte
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i
språket
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Det räcker med att en elev ansöker om
modersmålsundervisning, för att huvudman ska ha
skyldighet att anordna sådan verksamhet
En elev har möjlighet att läsa sitt nationella
minoritetsspråk som språkval, i både grund- och
gymnasieskola och börja på en nivå som svarar mot
elevens förkunskaper.
Utöver det finns det möjlighet att antingen läsa kursen:
Finska som förstaspråk
Finska som andraspråk
Studiehandledning
Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats
som finns i grundskolan, motsvarande skolformer,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
En elev som inte klarar att följa undervisningen på
svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning
på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå
de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera
ämnen.

Se bifogad presentation från Resursteamet
Upplands-Bro kommun

Kultur
Biblioteket köper kontinuerligt in media på
finska utifrån inköpsförslag.
Förra gången biblioteket fick extramedel
påbörjades prenumeration på ett antal
finska tidskrifter, i dagsläget 11 titlar, som
fortfarande gäller.
Biblioteket har också satsat en del på att
förstärka utbudet av ljudböcker och film.
Under våren har kulturen erbjudit två
teaterföreställningar och en workshop
(tyvärr inte så välbesökta) samt en
välbesökt och uppskattad konsert med finsk
tango.
Biblioteket har också tagit emot förslag på
en finsk författarträff, skrivarkurs och
berättarcafé.
På samrådsmötet framkom bl.a. att man vill
ha hjälp av koordinator eller liknande för att
ta fram ett intressant utbud, att busstur från
Bro erbjuds för de tillfällen då evenemanget
är i Kungsängen samt att evenemangen inte
läggs för sent på kvällen.
Generellt så vill man också gärna vara
delaktig tidigt i ”programprocessen” – man
vill vara med att styra kring när, var och vad.

Magnus Carlberg Enhetschef Kultur

Socialkontoret
Helena Åman avdelningschef socialkontorets
utförarverksamhet berättar om deras arbete.

Helena Åman avdelningschef
socialkontorets utförarverksamhet

Kundcenter
• I Kundcenter vägleder, informerar och
handlägger vi ärenden inom kommunens
verksamhetsområden och för de som så
önskar på finska, vi pratar dagligen finska
med kunder i telefon och vid besök.
• Ni kan alltid kontakta Kundcenter med
önskemål det finns ett finskt menyval.
• Skyltar är beställt till Brohuset så att ni
enkelt ser var vi finns
• Kundcenter kommer till hösten att ha
filmvisning via Finlandsinstitutets
filmverksamhet.
• Om intresse för en bokcirkel finns så kan
den starta under hösten. Tanken är att vi
ska alternera mellan Bro och Kungsängen
och olika lokaler. I samband med dessa
aktiviteter finns det tid för fika och
umgänge.
Om intresse finns så kan vi även försöka
få hit författare som har högläsning
• Finland 100 år 6 december 2017, vill vi fira
med olika aktiviteter
• Kundcenter med Linda Airijoensuu är
koordinator för referensgruppen FFO

Monica Olofsson i Brohuset

Förslag från gruppdiskussionerna
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Teater för vuxna
Dans med orkester
Musikcafé i Bro
Finsk Bio (film Nuotin vierestä)
Karaoke med dans och utan dans
Stand up
Konstutställning
Ledd bokklubb/diskussionsgrupp
En finsk grupp som får vara med och bestämma aktiviteter
Skrivarkurs
Studiebesök på finska
Finland 100 år 2017
Facebook grupp Tex ”Finnar i Upplands-Bro” som KC håller uppdaterad
Handarbetsgrupp/grupp som träffas med olika teman som tex svamp, sticka högläsning mm
Musiksnickeri med modern finsk musik i botten, hiphop, pop och rock
Finsk arkitektur och designers et Aarne Ervi och makarna Aalto, Marimekko etc.
Finsk teknik tex Nokia och Benefon
Fördjupning/diskussionsgrupper/kurser till föreläsningar:
Varför den är så framgångsrik…
Vad gör att den är ”byggd så”…

Förslag från gruppdiskussionerna
•

PRO har egna lokaler, men de är för små. När de sjunger karaoke vilket de gör
varje fredag, är den för liten.
De skulle vilja ha större lokaler, centralt och inte störa boende med sin ljuva sång
och ibland blåsinstrument.
Bakom deras lokal finns ett ’förråd’ som de skulle vilja ha, men då skulle de
behöva få tillstånd att riva väggen och de vet inte vem de skall vända sig till.

•

Nyhetsinformation på hemsidan i utskrifts vänligt format.
Så någon kan printa ut det och ta med det till deras möten.
Och detta gäller inte bara fester, utan om allt som händer i kommunen, såsom
nybyggnationer allt är av intresse inte bara finska saker.

•

Bokklubben skall vara i Bro

•

Buss, mjuka linjen, eller också kallad vinkbussen. En buss som åker någon dag i
veckan, plockar upp pensionärer för att handla mat. Stanna framför butiken.

Tack för allas engagemang!

