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100 MOTION, Tvåspråkig skola - Kaksikielinen koulu
Kommunfullmäktige
Kfge § 61

61

29 09 2017

Fullmäktigeledamöterna Carola Bengs-Lattunen och Tove Donner väckte en
motion om att kommunen bör undersöka intresset för en tvåspråkig skola bland
kommuninvånarna och beroende av resultatet även undersöka möjligheterna
för ett förverkligande.
Fullmäktige har i sin arbetsordning § 5 stadgat om fullmäktigeledamöternas
initiativrätt. Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan
har fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka motioner som gäller
kommunens verksamhet och förvaltning.
Fullmäktige mottog fullmäktigeledamöterna Bengs-Lattunen och Donners motion och hänsköt den till kommunstyrelsen för beredning.
_________

Bin § 100

Bildningsdirektör Agneta Martin:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111
Fullmäktige- och bildningsnämndsmedlemmarna Carola Bengs-Lattunen och
Tove Donner har den 29.9.2016 lämnat in en motion om tvåspråkig skola. Man
vill undersöka intresset bland kommuninvånarna av en tvåspråkig skola. På
daghemmen Knattebo och Solhagen finns tvåspråkiga avdelningar.
Lagstiftning
I Lagen om grundläggande utbildning 1998/628 stadgas följande:
4 § Skyldighet att ordna grundläggande utbildning och förskoleundervisning

En kommun som har såväl finsk- som svenskspråkiga invånare är skyldig att
ordna grundläggande undervisning och förskoleundervisning separat för vardera språkgruppen. (23.12.1999/1288)
10 § Undervisningsspråk

Skolans undervisningsspråk och det språk som används i undervisning som
ordnas på annan plats än i skolan är antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, rommani eller teckenspråk. Dessutom
kan en del av undervisningen meddelas på något annat språk än elevens egna
ovan nämnda språk, om detta inte äventyrar elevens möjligheter att följa undervisningen. (23.12.1999/1288)
I en särskild undervisningsgrupp eller skola kan undervisningen dessutom huvudsakligen eller uteslutande meddelas på något annat språk än de som nämns i
1 mom.
Utdragets riktighet intygar
Malax 06.05.2019

Mona-Lisa Ek, byråsekreterare
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Många experter har gett sin syn på möjligheten att ha en tvåspråkig skola, vilket finns i bilaga.
Regeringens spetsprojekt inför framtiden innehåller tidigarelagd språkundervisning men inte tvåspråkiga skolor.
Vidare kan konstateras att: Den finskspråkiga befolkningsgrunden i kommunen
är för liten för att starta ett tvåvägsspråkbad och för att kunna uppfylla de
grundkrav som ställs för detta åtminstone i detta skede. En viktig aspekt i detta
sammanhang är att alla elever i kommunen borde ha samma rättigheter att delta
i en verksamhet som beskrivs ovan.
Bilagor:
- Motion om tvåspråkig skola
- PM kring tvåspråkig skola
Bildningsdirektör Agneta Martins förslag:
Bildningsnämnden konstaterar att antalet finska elever är för litet för att bedriva någon form av språkbad eller bilda en tvåspråkig skola.
Bildningsnämnden överväger att inte sända ut en enkät till föräldrarna i kommunen eftersom en tvåspråkig skola i detta skede inte kan anses möjlig att starta.
Beslut:
Bildningsnämnden återremitterar ärendet för vidare utredning. Grannkommunerna ska kontaktas om eventuellt intresse av att medverka i ett eventuellt försök och vidare bör undersökas hur en enkät kunde utformas.
__________
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