
Seminarium om Sveriges minoritetspolitik

Program

14.00 Kaffe

14.30 Presentation av Haninge kommuns nationella minoritetsarbete

Petri Salonen kommunalråd och Sanna Rantamäki minoritetssamordnare

14.45- 15.30 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

Lennart Rohdin Utredare av den nationella minoritetspolitiken

15.30 – 16.00 Aktuella frågor inom minoritetspolitiken

Erik Adell Hellström Enheten för diskrimineringsfrågor Kulturdepartementet

16.00 – 16.30 Avslutande diskussion och frågor

Välkomna!



Förskolan Kantele



Förskolan Kantele

"barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 

främjas särskilt” (§4 minoritetslagen)

• På förskolan Tallen finns tre finskspråkiga avdelningar. Målet är 

att ge barn med finsk språkbakgrund möjlighet att behålla och 

utveckla språket och känna stolthet över sin kultur.

• Den finska kulturen blir synlig bredvid den svenska och barnets 

medvetenhet om mångfalden ökar. Barnets positiva identitet som 

flerkulturbärare och skapare förstärks.

•Genom ökad tillgång till språket främjas barnets lärande.



Finskspråkig undervisning i 

grundskolan  



Tvåspråkig förskoleklass

Det finns en ambition att stärka barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk 

inom grundskolan. En steg i den riktningen är att kunna erbjuda 

finskspråkig undervisning i grundskolan:

• Hösten 2017 startade en tvåspråkig förskoleklass i Vikingaskolan

• Tvåspråkiga lärare med undervisning parallellt på svenska och 

finska.

• 5 elever i en finsk grupp 

• Höstterminen 2018 tar vi emot elever till förskoleklass, årskurs ett 

och årskurs två.

• Tvåspråkiglärare finns redan på plats för nya klassen.

• Stegvis uppbyggnad åk 1 – 9.



Modersmålsundervisning 

• Elever tillhörande något av de nationella minoritetsspråken: 

samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch har utökade 

rättigheter till modersmålsundervisning både i grundskolan och i 

gymnasiet.



Modersmål

- I de kommunala grundskolorna fanns det under läsåret 2016/17 

ca 70 elever i åk 1 - 9 som läser finska som modersmål

- Med start läsåret 2016/17 så erbjuds förstärkt antal timmar i finska 

i åk 1 och 2. 



Äldreomsorg 

• Finnstugan – Träffpunkt för finsktalande pensionärer

• Demensavdelning - Baldersro

• Reipas – Aktiv finsk pensionärsförening

• Pensionärsrådet – Finsk representation



Kultur



Information och delaktighet

• Samråd 4gg/år – Politiskrepresentation 

• Haninge.se/suomeksi










