Välkomna till informationsträff och utbildningsdag!
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget bjuder in till en informationsträff i Stockholm den 15 maj 2019.
Målgrupp för träffen är samordnare och andra ansvariga för arbetet med nationella minoriteter i kommuner och regioner
som ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Under dagen går vi igenom myndigheternas uppföljningsrapport som överlämnas till regeringen den 9 april. Dessutom ges aktuell information från Kulturdepartementet
och andra aktörer utifrån olika områden inom minoritetspolitiken.
Ni kan antingen delta på plats eller via Länsstyrelsens YouTube-kanal: youtube.com/LansstyrelseSTHYT. Videoklipp
kommer också att läggas ut på minoritet.se för den som vill titta i efterhand. I lokalen kommer platser att finnas för den
som inte vill bli filmad. Moderator för dagen är Mirelle Gyllenbäck, Länsstyrelsen.
Den 16 maj arrangerar vi också en utbildning i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Utbildningen vänder sig i första hand till samordnare, chefer, politiker och andra intresserade i kommuner och regioner
som nyligen kommit med i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska, samt till nya ansvariga i kommuner
och regioner som sedan tidigare ingår i förvaltningsområdena. Utbildningen är uppdelad på kommuner och regioner och
leds av Katarina Popovic och Ann-Marie Algemo, Länsstyrelsen och Ellen Omma, Sametinget.
Dagarna är kostnadsfria. Deltagare står för sina egna kostnader för resor och eventuell logi.
Hjärtligt välkomna!

Anmälan och information

Anmäl dig senast den 26 april 2019 på
http://www.minoritet.se/4583
För mer information kontakta Helena Cronséll på
helena.cronsell@lansstyrelen.se eller 070-387 44 11

Tid och plats

Tid: 15 maj, frukost och registrering från kl. 09.00
Plats: World Trade Center Stockholm
Klarabergsviadukten 70 / OBS! ingång från Kungsbron 1
Tid: 16 maj, start med gemensam fika kl. 08.30
Plats: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4

PROGRAM
Informationsträff den 15 maj
09.00 - 10.00
Frukost och registrering
10.00 - 10.20
Välkomsthälsning
Marie Louise Allas, Sametinget och Karina Uddén, Länsstyrelsen
10.20 - 10.45
Länsstyrelsen och Sametingets uppföljningsrapport 2018
Katarina Popovic, Länsstyrelsen
10.45 - 11.00
Nyheter på minoritet.se
Malin Andersson Junkka, Sametinget
11.00 - 11.30
Exempel på arbete med mål och riktlinjer
Christine Feuk, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

13.30 - 14.00
Socialstyrelsens arbete inom minoritetspolitiken
Ingrid Ström, Socialstyrelsen
14.00 - 14.30
Unga Direkt - en metod för att lyssna på barn och unga
Kenneth Ljung, Barnombudsmannen (BO)
14.30 - 15.00
Fika
15.00 - 15.20
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister
15.20 - 16.00
Aktuellt från regeringen angående minoritetspolitiken
Erik Adell Hellström, Kulturdepartementet

11.30 - 13.00
Lunch

16.00 - 16.30
Nuläge, utmaningar och tips i det kommunala arbetet med
romsk inkludering
Mirelle Gyllenbäck, Länsstyrelsen

13.00- 13.30
Skolverkets arbete inom minoritetspolitiken
Helena Lundgren, Skolverket

16.30 - 17.00
Lägesrapport om situationen för de samiska språken 2018
Sylvia Sparrock, Samiskt språkcentrum

Utbildning den 16 maj
Kommuner

Regioner

09.30 - 12.00 Utbildning minoritetslagen

09.00 - 11.30 Utbildning minoritetslagen

12.00 - 13.00 Lunch

11.30 - 17.00 LORIS-nätverket
		(inkl. lunch 12.00-13.00 och eftermiddagsfika)

08.30 - 09.30 Fika

13.00 - 16.00 Utbildning minoritetslagen forts. (inkl. fika)

08.30 - 09.00 Fika

