Informasuunia kansalisista
minuriteetistä peruskoulussa
ja esikoulussa.
Jällivaaran kunta oon hallintoalue saamenkielele, meänkielele ja suomenkielele.
Lapset/oppilhaat ei tartte osata puhua saamenkieltä, meänkieltä elikkä suomenkieltä ette saaja opetusta minuriteettikielissä esikoulussa elikkä peruskoulussa.
Jällivaaran kunta suunittellee ette alottaa esikouluryhmän/osaston kakskielisen
esikoulutoiminan kaikissa kolmessa kielessä yhessä esikoulussa suurkylässä
Jällivaara/Malmivaara lukuvuotena 2020/2021.

Kansalisia minuriteettiä
Mitä koskee kansalisia minuriteettikieliä saamenkieltä, suomenkieltä, meänkieltä,
roominkieltä ja jiddiksenkieltä, niin oppilhaila oon oikeus äitinkielenopetuksheen
vaikka kieli ei ole oppilhaan jokapäivänen yhessäolokieli koissa. Oppilhaala ei
tartte olla perustheelisiä tietojakhaan kielessä ette olla oikeutettu opetuksheen
aiheessa äitinkieli. Vaatimus ette pittää olla vähhiinthääns viis oppilasta jokka
halvaavat opetusta ei jällaa sekhään.
Äitinkielenopetus kansalisessa minuriteettikielessä joka annethaan
tiimaplaanisiotetun aijan ulkopuolela ei ole rajotettu vishiin mäährään lukuvuosia.
Oppilhaale pittää antaa kunnon maholisuuet ette osalistua opetuksheen.

Kielivalikoima
Oppilas saapii sen siihaan ko kielen joka oon tarjottu Koulusäätänön mukhaan
(2011:185) 9 kap. Peruskoulu 5 § valikoittea jonku seuraavista kielistä
kielivalikoimaksi:
1. Sitä kieltä joka oppilhaale tarjothaan äitinkielenopetuksenna,
2. ruottinkieltä elikkä ruottinkieltä toisenakielenä sillä ehotuksela ette oppilas
muuten saapii opetusta ruottinkielessä elikkä ruottinkielessä toisenakielenä,
3. englantinkieltä elikkä
4. viittomakieltä.
Päämiehelä ei ole velvolisuus järjestää opetusta kielessä jotako oon tarjottu
kielivalikoimana jos oon vähempi ko viis oppilasta jokka valikoittevat kieltä.
Tämä ei kuitenkhaan jällaa jos oon kansalinen minuriteettikieli.

Kauko-opetus
Opetus kansalisissa minuriteettikielissä saatethaan pittää kauko-opetuksen
kautta jossako ohjaaja oon paikan päälä tukena oppilhaale joka oon matkassa
kaukoko-opetuksessa.

Koulutus useassa kielessä
Oppilas saattaa vain saaja äitinkielenopetusta yhessä kielessä, tämä ei jällaa
roominkieltä. Roomilaisele oppilhaale saatethaan antaa äitinkielenopetusta
kahessa kielessä.

Ruottalainen viittomakieli äitinkielenä
Ruottalaista viittomakieltä tarjothaan äitinkielenä. Hakemus tehhään samala
laila ko kaikile äitinkielile.

Oppisuunittelu ja petyki
Oppilas lukkee äitinkieltä vakituisen koulutusaijan ulkopuolela. Luokasta 6 lähtien
oppilas saapii petykin hänen äitinkielessä. Hakemus tehhään E-palvelun kautta.

Vad säger förskolans och
grundskolans styrdokument?
Skollagen 8 kap.
10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen
bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de
önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket. Lag (2018:1368).

Läroplanen för förskolan, ”Lpfö18”:
Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även
stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och
främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Skollagen 10 kap.
7§ En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas och
skolan ska anordna modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Läroplanen för grundskolan ”Lgr11, reviderad 2019”:
Elever och vårdnadshavare ska informeras och elever ska erbjudas det nationella
minoritetsspråket vilken eleven tillhör på ett sådant sätt att eleven har reella
möjligheter att delta i undervisningen.

Barnkonventionen, artikel 30:
Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt
språk, sin kultur och religion. Barnkonventionen blir Lag from 1/1 -20.

Språklagen (2009:600):
I 4 § anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de
nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjlighet att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Minoritetsspråklagen:
§ 3 (Nytt from 1/1-19) Kommuner och landsting ska informera de nationella
minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och
de föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller
minoritetsspråken. Lag (2018:1367).

Skolförordning (2011:185)
9 kap. Grundskolan
Språkval
5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval.
Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska
och tyska.
Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.
6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av
följande språk som språkval:
1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i,
2. svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt
får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk,
3. engelska, eller
4. teckenspråk.
7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som
erbjudits som språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre än fem elever
väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett
nationellt minoritetsspråk.

Skolförordning (2011:185)
9 kap. Grundskolan
Elevens val
8 § I 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om elevens val.
Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen som elevens
val. Som elevens val får ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i
(nybörjarspråk) erbjudas.
Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som
erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer språket.

