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      Barn och utbildningsnämnden  

Förändring av mobil finsk förskola inom sektor 

barn och utbildning 

 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att möjlighet till finsk förskola ges fr o m  

2019-08-01 på Dalvägens förskola. Den ambulerande verksamheten upphör i och med 

detta och istället koncentreras till en och samma förskola.  

Bakgrund 

Skövde kommun är sedan år 2012 ett finskt förvaltningsområde innebärande att 

personer med finsk härkomst har rätt att använda det finska språket vid 

myndighetskontakter samt rätt att få äldreomsorg och förskoleverksamhet på 

finska. Fr o m 2019-01-01 reviderades lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk till att ytterligare stärka individens rättigheter och kommuners 

skyldigheter.  

 

Inom sektor barn och utbildning har sedan tidigare erbjudits mobil finsk förskola. 

Detta innebär att barn som har rätt enligt lag till förskoleverksamhet på finska, fått 

möjlighet till språkundervisning på finska i begränsad omfattning på ”sin” förskola. 

Denna verksamhet upplevs som sårbar då de ambulerande pedagogerna har fasta 

tider på respektive förskola och dessa kan av olika anledningar ibland ställas in.   

 

I och med den nya lagen behöver verksamheten ytterligare anpassas varför förslag till att 

förlägga denna verksamhet på Dalvägens förskola, fr o m 2019-08-01, tagits fram. Detta 

kommer att hanteras inom befintlig ram.  

Finsktalande pedagoger kommer att anställas i verksamheten varpå barnen ges  möjlighet 

att i sin vardag möta det finska språket i olika sammanhang.   
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Den grad till vilken barn och personal med finsk härkomst och det finska språket finns 

representerade i förskola har enligt forskning (Abrahamsson & Bylund 2012) betydelse för 

bevarande av det finska språket och för barnens individuella språkutveckling.  

I och med detta förslag kommer aktuella barn att ha förtur till Dalvägens förskola vilket 

innebär att Barnomsorgsregler vid köordning, placering och uppsägning av plats, behöver 

revideras.      

Handlingar 

Förändring av mobil finsk förskola inom sektor barn och utbildning 
 

Skickas till 

Avd.chef förskolan 

Förskolechefer                               
Chefen för MME 

Förskolesekreterare 

 Sektor barn och utbildning 

Annika Lund, tf avd.chef förskola 
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