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Mötesanteckningar
Datum

2016-09-28

Plats och tid:

Trosa kommunhus, 2016-09-28 kl. 15.30–16.15

Samrådsdeltagare:

Mauri Isomaa
Seija Gustafsson
Eira Lavio
Kaj Wesander
Anneli Mäkelä

Närvarande från Trosa
kommun:

Helena Edenborg, kanslichef (sekreterare)
Richard Kihlgren, kommunikationschef
Annika Lundgren Subotin, kulturkonsulent
Mats Larsson, skolchef
Jessica Wride, anhörigkonsulent vård och omsorg
Max Elnerud, bibliotekarie
Johan Eklind, kulturchef

Samrådsmöte – Finskt förvaltningsområde
1. Genomgång av föregående mötesanteckningar
Samrådsgruppen går igenom och godkänner anteckningarna från samrådsmötet
2016-06-08.

2. Aktuellt inom äldreomsorgen
•
•
•

Väntjänstens arbete samt att det finns representant från finska föreningen i
styrelsen.
Anhörigstöd och vad som erbjuds. Om det uppstår behov av stöd på finska
tas kontakt med finska föreningens representanter.
Det ska undersökas om det är möjligt att översätta informationsmaterial om
anhörigstöd till finska.

3. Aktuellt inom barnomsorgen
•
•

I dagsläget har inga fler föräldrar anmält att kommande barn har behov av
tillgång till finska språket på förskolan.
Annonsering pågår efter en modersmålslärare i finska. Det är svårt att
rekrytera till den tjänsten, annons har varit ute i flera omgångar. Det är ett
20-tal ungdomar som har behov av undervisning i finska som modersmål.

TROSA KOMMUN
Kommunkontoret

Mötesanteckningar
2016-09-28

Sida 2(2)

4. Aktuellt inom bibliotek, kultur och kommunkontor
•

•

•
•

•
•
•

Den 10 november, kl. 19.00, kommer författarna Kristian Borg och Tuija
Nieminen Kristofersson till biblioteket Navet och berättar om boken
Finnjävlar.
Biblioteken ser över prenumerationer på finska tidskrifter, man vill bl.a.
utöka med tidskrifter som vänder sig till barn/unga och utöka så att Routsin
Soumalainen kommer till båda biblioteken.
Inom barnomsorgen kommer man börja använda sig av Tove Janssons
finska ”sagoapp” som man använder på en läsplatta.
I oktober åker två av kommunens bibliotekarier på studiebesök till Finland
för att öka kunskaperna kring litteratur och kultur på finska. Studieresan
anordnas av Länsbiblioteket Sörmland.
Inköp av litteratur på finska pågår och byte av slitna böcker.
Nya bokhyllor kommer att köpas in till biblioteket i Trosa och Vagnhärad för
att lyfta fram och förvara finska medier i.
Uusi Teatteri har två teaterföreställningar som vi planerar att boka till
kommunens förskolor under hösten, ”Jag är ett träd” och ”Månen sover”.
Föreställningarna kommer visas för samtliga barn på förskolorna.

5. Återrapportering från Kopolan Teatteri teaterbesök i Trosa
Den 23 september arrangerade Trosa-Vagnhärad finska förening ett teaterbesök av
Kopolan Teatteri. Föreställningen var en succé och ca 120 personer besökte
arrangemanget.

6. Nästa samrådsmöte
Nästa samrådsmöte är den 29 november, kl. 15.30 i Trosa kommunhus.

7. Övriga frågor
•
•
•

Den 4 november anordnar Pensionärsalliansen Svensk Finsk dag i
Pensionärernas Hus.
Önskemål om läsecirklar på finska.
Önskemål om att samrådsgruppen gör studiebesök till andra kommuner
inom finskt förvaltningsområde.

__________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

