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1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Marjo Mäkinen gick igenom föregående mötes minnesanteckningar vilka
godkändes.
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
Finska TV-kanaler på Suomikoti: Brukarna på Suomikoti får teckna egna
abonnemang med Telia.
Kostnadesexempel: HD-digitalbox 299 kr (engångskostnad),
Krypteringsavgift 49 kr/mån, Kanalpaket Finland 39 kr/mån.
Suomikoti får sätta upp information om detta på avdelningen.
Närradions finska sändningar ska fortsätta undersökningen om lyssnarna fått
kontakt med försäkringskassan och skatteverket på finska.
3. Dagens ämne avhandlas
Förskola helt- eller delvis på finska.
Kommunen ska skicka ut en ny enkät/information ang. barnomsorg på finska
riktad till föräldrarna.
Enkäten/informationen ska delas ut på förskolorna, kyrkans barnverksamhet,
Korskyrkans barnverksamhet, finska föreningarna/verksamheterna.
Även skolan har en skyldighet enligt skollagen att informera om nationella
minoriteter.
Marjo ska beställa 3 st sångböcket: Små, små visor – Pikku, pikku lauluja.
Böckerna innehåller ett femtiotal kända barnvisor, återgivna dels på finska,
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dels på svenska. Det är en sångbok i första hand avsedd för tvåspråkiga
barngrupper och familjer. Böckerna ska delas ut till Lärkans förskola,
Småfolkets Hus (Pedagogisk omsorg) och till Finska föreningens
barnverksamhet.
4. Tema inför nästa möte
Förskola helt- eller delvis på finska.
Modersmålsundervisning
5. Övriga frågor
Marjo blir inbjuden på föreningarnas möten för att informera om finskt
förvaltningsområde.
Örebro läns finska förvaltningsområden planerar tillsammans att i sommar
anordna ett sverigefinskt familjeläger i augusti 2014. Arbetsgruppen består av
samordnarna i kommunerna.
Osmo Holappa inbjuds att informera om samrådsgruppen som har kontakten
med Örebro läns landsting.
2014 års sammanträdesdatum: 2014-01-31, 2014-03-28, 2014-05-30,
2014-09-29, 2014-10-31 och 2014-12-05. Sammanträdena hålls varannan
månad.

6. Ekonomi
Inga nya siffror att informera om – oktobers bokföring inte helt klar ännu.
7. Datum för nästa möte
2014-01-31, Valsverket, Kommunhuset, kl 10.00 – 12.00
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