Inbjudan till digitalt föräldramöte gällande samiskinspirerad
förskoleavdelning, onsdag 28 april 17.30
Verksamhetsområde för- och grundskola planerar att starta en samiskinspirerad förskoleavdelning på Johan Skyttes förskola hösten 2021. Med
anledning av detta vill vi bjuda in till ett föräldramöte för att informera och föra
dialog. P.g.a. pandemin genomförs mötet digitalt. Mer information om hur ni
ansluter till det digitala mötet följer på sidan 2 av detta brev.
Bakgrund
Minoritetslagstiftningen har skärpts och samiska förskolebarn ska erbjudas
verksamhet som i högre utsträckning innehåller samisk kultur och språk.
I Lycksele har vi genom åren provat olika modeller, bl.a. språkstöd, förskoleavdelning
med inriktning mot samisk kultur och språk samt öppen förskola en dag per vecka.
Alla tre modellerna har haft sina fördelar och problem men ingen modell har fungerat
helt som vi önskat och därför gör vi en omstart.
Nuläge
I syfte att hitta en modell som på längre sikt ska uppfylla lagstiftningens krav och
barnens rättigheter så vill vi föra en dialog med berörda föräldrar.
Tidigare har en samiskinspirerad förskoleavdelning funnits på Johan Skyttes förskola.
Inriktningen togs bort då inga barn med samiskt ursprung fanns där. Nu vill vi göra ett
nytt försök men vara mer uthålliga och jobba mer långsiktigt. Därför planeras en
samiskinspirerad förskoleavdelning på Johan Skyttes till hösten 2021.
Anledning till att avdelningen kallas samiskinspirerad förskoleavdelning är helt enkelt
att vi inte har kunnat rekrytera personal som har en samisk bakgrund och kan något
av de samiska språken och dessutom har intresset från föräldrahåll tidigare varit
svagt. Vi har personal som är intresserade av att jobba på en sådan avdelning och
får komplettera med kulturellt stöd samt språkstöd.
På lång sikt är målet en avdelning med utbildade samiska förskollärare och
barnskötare som helst kan något av de samiska språkvarietéerna. Vi börjar i liten
skala och hoppas att några föräldrar är intresserade av att placera sina barn där,
men även om vi inte får några barn med samisk bakgrund så kör vi ändå. Vi måste
börja någonstans, och även ett litet steg är ett steg närmare målet.
Välkommen att föra dialog med personal och skolledning kring hur vi utifrån de
förutsättningar som finns skapa en samisk förskoleverksamhet som är så bra som
möjligt.
Vänlig hälsning/Vårradahkh
Samuel Lundström
Skolchef
Förskola och grundskola, Lycksele kommun

Hur ansluter jag till mötet?
På grund av pandemin genomförs mötet digitalt via Teams. Ingen föranmälan
behövs. Klicka in på länken nedan för att ansluta till mötet.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGE3MjMxMWUtZjJlNy00NTMxLWI5ZjAtY2FmODBjM2I4MWIy
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dec6f85-ba48-4297-bf3b9fb9035d75cf%22%2c%22Oid%22%3a%224d9775ec-0519-4d3c-aac28666bf83dd06%22%7d

Om du ansluter via mobil eller surfplatta behöver du först ladda ner appen
”MicrosoftTeams”. Appen finns tillgänglig via Google play för Android och via App
Store för iPhone/iPad.

Om du ansluter via en dator kommer du via länken till en sida där du antingen kan
välja att ladda ner Teamsappen till din dator, eller ansluta direkt via webbläsaren utan
nedladdning. Väljer du att ansluta via webbläsaren krävs antingen Edge eller Google
Chrome som webbläsare.

