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Säkerställandet av finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska
Stockholm stad är sedan 2010 ett av de finska förvaltningsområdena enligt Lagen om
nationella

även när gruppen är mindre än fem, och även om de inte aktivt talar finska hemma. Dessa
rättigheter handlar om individuella rättigheter som staten och kommuner har skyldighet
att uppfylla. Det handlar inte om att man tycker att det ena är viktigt eller ej, utan det
handlar om att individen har rätt få det stödet som efterfrågas.
Stockholm har en lång bit kvar för att uppfylla lagens intentioner, det finns en lång kö till
finskspråkig förskola och behovet av platser har inte heller kartlagts förrän helt nyligen.
Det har visat sig att kommunen inte har en fungerande och känd struktur för att ta emot
förfrågningar om förskoleplatser. De enskilda föräldrarna har varit tvungna att söka upp
andra föräldrar för att organisera sig för att påvisa behovet av finskspråkiga
förskoleplatser. Inte förrän nu i vår har det varit möjligt att anmäla intresse för
finskspråkig verksamhet via e”
” A
mmunala
förskolan ligger på stadsdelsnämndsnivå där kunskapen om de nationella minoriteterna
samt förvaltningsområdet för finska ibland är bristfällig.
När det gäller finska förskolor eller grupper krävs ett språkutvecklande arbete med
kvalitet. Det räcker inte med enstaka finsktalande pedagoger. Barn skapar kunskap
relationellt, det vill säga de lär sig av varandra och i samarbete med varandra. Det
förekommer även att barnen inte har ett aktivt finskt språk hemifrån och då är det extra
viktigt att vara i ett finsktalande, tvåspråkigt sammanhang för att utveckla ett rikt språk.
I Farstaområdet finns en stor och aktiv grupp föräldrar som efterfrågar en finskspråkig
förskoleavdelning. De har besökt ett nämndmöte för att berätta om sina behov och
önskemål. De har berättat att den finskspråkiga verksamhet som stadsdelsförvaltningen
erbjuder varannan lördag på parkleken Forsängen är uppskattad men den täcker inte
behovet. Det behövs mer.
Vänsterpartiet vill med denna skrivelse verka för att staden tar nya steg för säkerställa att
de sverigefinska barnen får sina rättigheter tillgodosedda. Det kan finnas behov av ett
samarbete mellan stadsdelsnämnderna för att lyckas. Vi vill därför uppdra åt
förvaltningen att undersöka möjligheterna att samarbeta i skapandet av en finsk förskola
eller förskolegrupp med våra grannstadsdelar för att möta det behov av platser som finns.
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I Skarpnäck finns en finskspråkig grupp på förskolan Fyrbåken Ruuhi, men den täcker
inte helt behovet för stadsdelsområdet.
Förvaltningen ges i uppdrag
att kartlägga efterfrågan på och behovet av förskoleverksamhet på finska i
stadsdelsområdet
att undersöka möjligheten att samverka med Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta
stadsdelsnämnder för att tillgodose behovet av platser på finsk förskola
att kartlägga den språkliga kompetensen hos våra anställda inom förskolan
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