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SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRSKOLOR I KIRUNA SOM INTEGRERAR 
FINSKA, SAMISKA OCH/ELLER MEÄNKIELI I VERKSAMHETEN 
 
I listan nedan framgår vilka förskolor som meddelat att de helt eller delvis integrerar 
minoritetsspråken i sin vardagliga verksamhet samt vilka språk som integreras.  
 
I listan framgår även vilka förskolor som meddelat att man kan använda TAKK 
(Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) i sitt arbete med barn som 
har stora svårigheter med sin språkutveckling till exempel på grund av 
funktionsnedsättningar.  
 
 

KOMMUNALA FÖRSKOLOR 
 
Backens förskola 
Avd. Måsen meänkieli och finska – delvis 
Avd. Snäckan teckenspråk  
 
Bergkristallens förskola 
Avd. Guldklimpen meänkieli – helt 
Avd. Guldkornet  finska – helt 
 
Bolags förskola 
Avd. Smörblomman inslag av meänkieli 
Avd. Fjällsippan inslag av meänkieli 
 
Bullerbyns förskola 
Avd. Norrgården finska och meänkieli - helt/delvis, inslag av samiska 
Avd. Sörgården finska och meänkieli  - helt/delvis, inslag av samiska 
 
Enriset  
Pedagogisk omsorg samiska – helt 
 
Fjällets förskola meänkieli, finska och samiska – delvis 
 
Hjalmar Lundbohms förskola 
Avd. Solen meänkieli – delvis 
 
Jukkasjärvi förskola 
Avd. Hjortronet meänkieli – helt, inslag av samiska 
Avd. Åkerbäret meänkieli – helt 
 
Lilla Björns förskola 
Avd. Baloo finska och meänkieli – helt, TAKK 
Avd. NalleMaja inslag av samiska, TAKK 
Avd. Bamse TAKK 
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Lokeldarens förskola 
Avd. Loket meänkieli – helt, TAKK 
Avd. tåget TAKK 
 
Lombolo förskola 
Avd. Fjärilen finska och meänkieli – delvis 
Avd. Humlan finska – helt 
Avd. Sländan finska – helt 
Avd. Spindeln finska och meänkieli – helt 
Avd. Nyckelpigan finska och meänkieli – helt 
 
Lyktans förskola  meänkieli – helt, inslag av samiska 
 
Norrskenets förskola 
Avd. Björnen meänkieli – delvis 
Avd. Myran meänkieli – delvis 
 
Regnbågens förskola samiska och finska – helt 
 
Ripans förskola 
Avd. Lilla My meänkieli – delvis 
 
Snöflingans förskola samiska och meänkieli – helt 
 
Svappavaara förskola finska och meänkieli – helt 
 
Thule förskola 
Avd. Ville meänkieli – delvis 
 
 

SAMESKOLANS FÖRSKOLOR 
 
Ovdaskuvla Giron samiska – helt 
 
Förskolan Lávvu samiska och finska – helt 
 
 
 

FÖRSKOLOR I ENSKILD REGI 
 

Förskolan Fjällbjörken finska och meänkieli vardagligen 
 
Förskolan Fyrklövern inslag av meänkieli 
 
I Ur och Skur Myggan meänkieli – helt, inslag av samiska 
 
Förskolan Noas Ark finska - helt 


