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Sara Anselmby
Anna Berkestedh- Jonsson
Cristine Persson
Birger Backlund
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§ 1

Mötet öppnas.

Vaino hälsar alla välkomna.

§2

Val av mötesordförande och justerare

Beslut: Marianne Persson väljs till ordförande för dagens möte. Ann Sparrock väljs
till justerare.

§3

Förra protokollet.

Beslut: föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§4

Val av ny ordförande för samrådsgruppen

Beslut: att det väljs en ordinarie och en vice ordförande.
Beslut: att Marianne Persson väljs till ordinarie och Helen Bergkvist till vice
ordförande.

§5

Bokslut/årsredovisning

2015

Marianne redogör för bokslutet! årsredovisningen.
Beslut: redovisningen för 2015 godkänns och läggs till handlingarna

§6

Budget2016

Budget för 2016 är 660 OOOkr.
Se bilaga
Beslut: budget 2016 godkänns enligt förslag.

§7

Mötesdagar 2016

Beslut: 31 maj, 26 augusti, och 25 november. K1I0.30-15.00.

§8

Handlingsplanen

Arbetet med att revidera handlingsplanen fortsätter.
Beslut:att boka in ett möte den 25 februari kl. 13.00-17.00.

§9

Redovisning från förvaltningarna

KS-admin
Har sett över vad som har gjorts och inte gjorts, tagit omtag i handlingsplanen och
arbetat fram en aktivitetsplan utifrån den, där det tydligare syns ansvarsfördelning.
Det har tidigare varit otydligt vad som är Samordnares respektive Saras
ansvarsområde. Det arbetas med att Kommunikationen mellan samrådsgruppen och
KS ska bli bättre.
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BUF.
N y verksamhetschef för skola är anställd. Det planeras in en träff med
sameskolstyrelsen, försöker att få till en årlig träff med dom.
Ifebruari är det verksamhetskonferans där Elisabet tar upp frågan ang. Naestie att
verksamheten ska genomföras oberoende hur många barn som går där och att det
inte ska kopplas ihop med nyckeltal.
Försöker att få möjlighet till utbyte med andra skolor/förskolor, kollat upp om det
finns möjlighet att söka pengar.
I Änge har arbetet med Jieleme-biejjie återuppstått.
De samiska eleverna har fått frånvaro när det gått på samiska undervisningen i
infomentor, Det är ett problem för alla som läser modersmål, arbetas med att lösa
det.
SOF
Planerar utbildningar under 2016 för all personal i socialförvaltningen.

§10 Brev från föräldrar om Änge förskola
Brev från föräldrar om Änge förskola avdelning Naestie har kommit till
samrådsgruppen. Föräldrarna uttrycker missnöje med för lite personal vid
avdelningen och undrar hur arbetet fortskrider med målen enligt Handlingsplanen.
Diskussion förs om de utmaningar som finns vid bemanning av samisktalande
personal för att nå målen då det samtidigt är rätt få barn inskrivna. Vid större
bamgrupper är det enklare. BUF och samrådsgruppen göra BUN medveten om
behovet avannan beräkningsgrund för personalbehov när man arbetar med att
revitalisera ett Nationellt minoritetsspråk. Föräldrarna ifrågasätter också om
Samrådsgruppen eller samordnare kallas till föräldramöten där samiska föräldrar
kallas.
Beslut.Att kalla samordnare och samrådsrepresentant till föräldramöten.
Att vid revidering av Handlingsplanen ta sikte på att förtydliga måloch åtgärder i
syfte att uppnå tvåspråkighet.

§ 11

Aktiviteter

Utifrån enkätsvar på renskötarens dag framkom önskemål om en årsplanering för
aktiviteter under året. Årsplaneringen är kopplad till budget.
Ortsnamns gruppen -januari
Fokusgruppen träffas-januari
Firande av samefolkets dag- februari
Samrådsmöte- feb
Mönsterkonstruktion-april
Samrådsmöte-maj
Mönsterkonstruktion- maj
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Gapta-kurs-maj
Tenn och pärlor kurs-juni
Fokusgrupp till Saxnäs-juni
Samrådsmöte-aug
Renskötarens dag-okt
Goelke-gaamegh kurs- okt,nov
Samrådsmöte-nov

Julbord.fokusgrupp-dec
Beslut: Att det är en inriktning som samrådsgruppen ska satsa på.
§ 12

Övriga frågor

Frågan om att låta andra som inte sitter med i samrådsgruppen kan få delta på
samrådsmöten kom upp. För att låta andra få inblick i samiska förvaltningsområdet
och för att ta del av diskussioner i frågor som gäller i sin verksamhet.
Inget beslut tas, utan vi fortsätter diskussionen.

§13

mötet avslutades.

Ordförande
Marianne Persson
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Sekreterare
Vaino Klemensson
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Budget kopplad till Aktiviteter

för att nå målen i Handlingsplan för Krokoms kommun som

samisk förvaltningskommun
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