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> Minoritetsspråk - meänkieli och finsk på förskola
Språklagen anger att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib (romska). Det som är gemensamt för de nationella minoritetsspråken är att
de har funnits i Sverige under lång tid och anses tillhöra Sveriges kulturarv.
Anledningen till att de nationella minoriteterna har getts större möjligheter till undervisning i sitt modersmål är att många föräldrar bland minoriteterna inte själva kan lära sina barn minoritetsspråket.
Om du som en förälder vill att ditt barn får grundläggande kunskaper i meänkieli/finska och får ett
intresse att lära sig mer, kan du ansöka om en plats i Lillskogens förskola. Språket behöver inte
vara hemspråk. Förskolan är avsedd för barn mellan 1-5 år och verksamheten sker i enlighet med
läroplan.
Ansökningstiden är löpande och ansökningsblanketten hittar du här:
www.pajala.se/specialsidor/blanketter/ (kom ihåg att kryssa språkförskola i blanketten).
Kielilain mukaan Ruotsin kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, meänkieli, saame, jiddisch ja romani chib. Kansallisia vähemmistökieliä on puhuttu Ruotsissa kauan ja niiden katsotaan
kuuluvan Ruotsin kulttuuriperintöön.
Kansallisille vähemmistöille on annettu suuremmat mahdollisuudet äidinkielen opetukseen, koska
monet vanhemmat eivät itse pysty opettamaan vähemmistökieltä lapsilleen.
Jos haluat lapsesi oppivan suomen kielen alkeet, voit hakea hänelle hoitopaikkaa Pikkumettän
esikoulusta. Suomen kieli ei tarvitse olla kotona puhuttu kieli. Esikoulu on tarkoitettu 1-5-vuotiaille
lapsille, ja sen toiminta noudattaa opetussuunnitelmaa.
Voit hakea hoitopaikkaa ympäri vuoden, hakemuslomakkeen löydät täältä:
www.pajala.se/specialsidor/blanketter/ (valitse lomakkeesta kohta kielipäiväkoti).
Kielilain mukhaan Ruottin minuriteettikielet oova suomi, meänkieli, saame, jiddish ja romani
chib. Kansalisia minuriteettikieliä oon puhuttu Ruottissa kauon ja net kuuluva Ruottin kulttuuriperinthöön.
Kansalisile minuriteetile oon annetu isomat maholisuuet äitinkielen opetukseen, sen vuoksi ette
monet vanhemat ei itte saata opettaa minuriteettikieltä kläpile.
Jos halvaat, ette sinun kläppi oppii meänkielen, niin sie saatat hakea hoitopaikkaa Pikkumettän
esikoulusta. Meänkielen ei tartte olla kotona puhuttu kieli. Esikoulu oon tarkotettu 1-5-vuotiihaile
kläpile, ja sen toiminta nouattaa lääruplaania.
Sie saatat hakia hoitopaikkaa yhtä koska, ja hakuplanketin löyät täältä:
www.pajala.se/specialsidor/blanketter/ (kryssaa planketista kohta språkförskola/kielipäiväkoti).
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> Vill du ansöka om bidrag till verksamhet på minoritetsspråk?
Du kan ansöka om bidrag från kommunen till minoritetsspråksverksamhet. Enskilda eller organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel.
Bidrag kan beviljas till verksamhet som främjar minoritetsspråk och –kultur i samhället.
Möjlighet att ansöka om bidrag ordnas två gånger per år: sista ansökningsdag är den första april
(för hösten) och första november (för våren). Undantagsvis förlängs ansökningstiden för vårens
ansökningar till sista december 2016. Mer information och ansökningsblankett finns på kommnens
hemsida.

Kunnan avustus haettavissa vähemmistökieltä edistävälle toiminnalle
Yksityishenkilöt tai yhdistykset voivat hakea avustusta kunnan vähemmistökielirahoista.
Avustusta voidaan myöntää vähemmistökieliä- ja kulttuuria edistävään toimintaan.
Apurahaa voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten viimeiset jättöpäivät ovat huhtikuun ensimmäinen päivä (syksylle) ja marraskuun ensimmäinen päivä (keväälle). Poikkeuksellisesti pidennämme kevään 2017 hakuaikaa joulukuun 2016 viimeiseen päivään saakka. Lisätietoa ja tulostettava hakulomake löytyy kunnan nettisivuilta.

Kunnalta avustusta minuriteettikielitoiminthaan
Sie saatat hakea kunnalta avustusta minuriteettikielitoiminthaan. Yksityiset eli föreeninkit saattava
hakea piitraakia kunnan minuriteettikielirahoista. Piitraakia saatethaan myöntää toiminthaan, joka
eistää minuriteettikieliä- ja kylttyyriä.
Hakea saattaa kahesti vuessa: viimiset hakupäivät oon aprilin ensimäinen päivä (syksyle) ja nuvemperin ensimäinen päivä (kevvääle). Kevvään 2017 hakuajan kohala tehemä poikkeuksen: saatat
hakea piitraakia aina tesemperin viimisheen päihvään asti. Enämpi tietoa tästä meänkielelä oon
kunnan nettisivuila.

