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Yttrande över institutet för språk och folkminnens
rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib.
Institutet för språk och folkminnens (Isof) rapport (dnr 17–19/1503) är en slutredovisning av regeringsuppdraget att utreda formerna för hur språkcentrum för
finska och meänkieli kan organiseras och utreda förutsättningarna för motsvarande
funktioner för jiddisch och romani chib (Ku2015/02857/DISK,
Ku2018/01455/DISK). Förslag till hur språkcentrum för finska respektive meänkieli kan organiseras har lämnats i tidigare delrapport. Skolverket har lämnat remisssvar (2019:556) på denna.
Skolverket välkomnar slutrapporten och tillstyrker samtliga förslag om Språkcentrum för de nationella minoritetsspråken jiddisch och romani chib. Skolverket lämnar kommentarer till avsnitten 7.2.2. och 7.2.3.
7.2.2 och 7.3.2 Styrning och inflytande

Skolverket ser mycket positivt på tillsättandet av styrgrupper för arbetet vid språkcentrumen men vill i sammanhanget lyfta att styrgruppernas funktion i vissa avseenden kan tydliggöras, till exempel rörande delegation av beslutsrätt. Skolverket vill
framhålla betydelsen av långsiktighet i arbetet och delar därför bedömningen att
styrgruppernas ledamöter lämpligen kan utses på tre år, med möjlighet att omförordnas i ytterligare en period om tre år. Skolverket vill i detta sammanhang förtydliga att det kan vara en fördel om inte hela styrgruppen riskerar att bytas ut samtidigt.
Skolverket vill även poängtera att bredden i sammansättningen av styrgrupperna
vad gäller exempelvis geografi, ålder och kön kan vara av vikt för att styrgruppen
ska kunna bidra med ett så mångsidigt strategiskt stöd i frågor kring inriktning och
övergripande prioriteringar som möjligt.
I tidigare remissvar (2019:556) på Isofs delrapport med förslag till hur språkcentrum för finska respektive meänkieli kan organiseras uttryckte Skolverket en positiv
syn på inrättande av referensgrupper. Skolverket menar att detta ställningstagande
är relevant även för språken jiddisch och romani chib.
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