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Sammanfattning
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade 2014-06-12 ett förslag från
Emelie Roxby Schüsseleder (v) till förvaltningen för beredning.
Förvaltningen gavs då i uppdrag;
 att kartlägga efterfrågan på och behovet av förskoleverksamhet
på finska i stadsdelsområdet
 att undersöka möjligheten att samverka med angränsande
förvaltningsområden som t ex Hägersten-Liljeholmen för att
tillgodose behovet av platser på finsk förskola samt
 att kartlägga den språkliga kompetensen hos våra anställda inom
förskolan.

Älvsjö stadsdelsförvaltning
Älvsjö Stationsgata 21
Box 48
125 21 Älvsjö
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alvsjo@stockholm.se
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Förvaltningen har fullföljt uppdraget och redovisar kartläggningen
samt föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens
beredning av ärendet.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom verksamhetsområde barn, ungdom och
vuxna och behandlats i förvaltningsgruppen 2014-09-18.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade 2014-06-12 ett förslag från
Emelie Roxby Schüsseleder (V) till förvaltningen för beredning.
Förslaget
Stockholm stad är sedan 2010 ett av de finska förvaltningsområdena
enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(2009:724). Den finska minoriteten har därmed särskilda rättigheter
och barns utveckling av kulturell identitet och användning av
minoritetsspråk ska särskilt främjas till exempel genom att få
barnomsorg helt eller delvis på finska. Denna särställning handlar
även om att barnen har rätt att få modersmålsstöd 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-tjänsten ”söka förskola”. Ansvaret för den kommunala
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.
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Vänsterpartiet vill med denna skrivelse verka för att staden tar nya
steg för att 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. Förvaltningen ges
därför i uppdrag;
 att kartlägga efterfrågan på och behovet av förskoleverksamhet
på finska i stadsdelsområdet
 att undersöka möjligheten att samverka med angränsande
förvaltningsområden som t ex Hägersten-Liljeholmen för att
tillgodose behovet av platser på finsk förskola
 att kartlägga den språkliga kompetensen hos våra anställda inom
förskolan.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Inom söderort i Stockholms stad finns för närvarande tre
finskspråkiga förskolor, Finska förskolan på Södermalm samt en
avdelning på förskolorna Mikrofonen i Hägersten och Ruuhi i
Kärrtorp.
Inget av barnen som är inskrivna i eller står i kö till dessa förskolor
är boende inom Älvsjö stadsdelsområde.
Därutöver finns ett flertal förskolor med finskspråkiga pedagoger.
Inom Älvsjö stadsdelsförvaltning har vi finskspråkig personal på
förskolorna Rödkulla i Herrängen och Äppelängen i Örby slott.
I den förskolekö som stadsdelsförvaltningen administrerar finns det
inget visat intresse från föräldrar av förskoleverksamhet på finska.
För sex av barnen finns det däremot angivet att de har finska som
modersmål.
Under våren 2014 fanns det totalt 14 barn med finska som
modersmål inskrivna på de kommunala förskolorna. En mindre del
av dessa barn fanns på förskolor med finsktalande personal. Inget
av de övriga barnen har ställts i kö till förskola som drivs helt eller
delvis på finska.
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Strukturerade kartläggningar av antalet finskspråkiga barn och
personal har genomförts via stadsledningskontoret sedan 2012. En
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ny uppföljningsmodul har från 2014 i tertialrapport 2 också lagts in
i ILS-webben.
Stadsdelsförvaltningarna har samarbete i frågor rörande finskt
förvaltningsområde genom bl.a. barn- och ungdomschefernas
nätverksmöten.
Ett gott samarbete finns mellan stadsdelsförvaltningarna
Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö då vi t.ex. gjort
gemensam annonsering i de fyra lokaltidningarna och den
finskspråkiga tidskriften Ruotsin Suomalainen om den finska
avdelningen på förskolan Mikrofonen i Hägersten. Därutöver
erbjuds finsktalande pedagoger utbildning i finska för pedagoger.
Utbildning och vikariatsersättning bekostas av Länsstyrelsen. De tre
förvaltningarna har anordnat en kulturdag för finskspråkiga
medborgare i de tre stadsdelsområdena. Flera av aktiviteterna under
dagen, som exempelvis sagoläsning och vykortsmålning, riktade sig
till barn.

Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens beredning av ärendet.
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