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Mottagandets betydelse
Goda exempel från mottagande av
nyanlända barn och ungdomar
Hur tar vi emot Faruk, Zeliha, Tsion och de andra barnen som
kommer hit? Hur samarbetar vi över olika gränser i samhället?
Vad kan vi lära av varandra?
Tidigare upplevelser har självklart stor betydelse för hur de
nyanlända mår och hur integreringen fungerar, men faktum är
att forskning visar att själva mottagandeprocessen är en ännu
viktigare pusselbit. Konferensen lyfter bland annat fram goda
exempel på nya arbetssätt från Huddinge, Strömsund och
Göteborg – tre kommuner som jobbar med alltifrån förskolebarn till unga vuxna.
Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom förskola och
skola eller fritidsverksamhet samt socialtjänst, och möter nyanlända barn och ungdomar. Kanske är du tjänsteman, politiker,
god man för ensamkommande barn eller en engagerad
ungdomsledare.

www.rfss.se

Information
Tid och plats
13 - 14 mars 2014 i Stockholm. Lokal meddelas i bekräftelsen.
Program 13 mars
08.30-09.00
Kaffe och registrering
09.00		
Välkommen!
09.10		
Vem vill till Sverige, och varför?
		Christer Zettergren, omvärldschef,
		Migrationsverket
10.00-10.20
Fruktpaus
10.20		
Flyktingbarn i förskolan
		
Projekt ”Barnets bästa” drevs av Stadsdels		
förvaltningen Angered i Göteborg 2011-		
		
2012. Ett av projektets delmål var ”kart-		
		
läggning av barnets och dess familjs kun-		
		
skaper och erfarenheter samt behov.”
		Johannes Lunneblad, docent, Göteborgs universitet,
		pratar om den mångkulturella förskolan och
		interkulturella utmaningar.
		Annki Beckman, verksamhetsutvecklare 		
		och projektledare, beskriver projektet och 		
		kartläggningen.
		Tina Pihl, specialpedagog, beskriver processen
		
med att implementera kartläggningen 		
		på förskolorna.
12.00-13.00
Lunch
13.00		
Mottagandets betydelse
		Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, från
		
Lund som har haft förmånen att få arbeta med
		
barn hela sitt yrkesverksamma liv, i Sverige från
		
Lappland till Skåne. Han har även haft en del
		
internationella uppdrag, främst för Rädda
		
Barnen och har senast arbetat som skolläkare på
		
Rosengård i Malmö.
14.30-15.00
Kaffe
15.00		
KomSamman
		
En mötesplats för nyanlända barn och deras
		
föräldrar i Huddinge. Projektet drevs i sam		
verkan mellan utbildningsförvaltningen, kultur		
och fritidsförvaltningen, Svenska kyrkan och
		
Huddinge IF. Erfarenheter och lärdomar.
		Bahareh Bakhshayesh, kurator på Resurscentrum
		
för nyanlända, Huddinge kommun.
16.30		
Avslut dag 1
19.00		
Gemensam middag
Program 14 mars
09.00		
Ensamkommande barn
Ett bra mottagande involverar flera
		
förvaltningar och kräver samverkan över 		
		
gränserna. Vilken beredskap har landets 		
		
kommuner att möta de utmaningar som 		
		
de ensamkommande barnen innebär? 		
		Elisabeth Melin, SKL
10.00-10.20
Kaffe
10.20		
Begripligt hela vägen
		
Strömsunds kommun arbetar för en hel-		
		
hetssyn i mottagandet av nyanlända barn
		och ungdomar.
		
Projekt Begripligt hela vägen tar fram ett
		
helt nytt pedagogiskt material med fokus på
		
vidarebosatta. Materialet sträcker sig över
		
två år, med start redan innan ankomst till
		Sverige.
		Elisabet Lindholm, projektledare och
		
Anders Fabricius, koordinator

12.00-13.00
Lunch
13.00
MIRA i skolan
		Ett projekt från Huddinge kommun om 		
		
identitet och normer för gymnasiets 		
		
språkintroduktion. Syftet var att ge ung-		
domarna möjligheter till reflektion över
		
identitet och migration och att bryta seg-		
		
regation och utanförskap. Det yttersta 		
		
målet är att underlätta gruppens inklude-		
		
ring i samhället.
		Amir Hashemi-Nik, projektledare
14.00-14.30
Kaffe
14.30		
Samarbete storstad glesbygd
		
Vad kan vi lära av varandra? Representan		
ter från Huddinge och Strömsund berättar
		
om sitt samarbete.
15.00		
Vad ska vi tänka på i mottagandet?
		
Panel med några av talarna och ungdomar
		
från olika delar av landet.
16.00		
Avslut
Avgift
Avgiften är 2 595 kronor per deltagare och inkluderar kostnad för
kaffe och lunch båda dagarna. Medlemmar i Regionförbundet södra
Småland erhåller 10% rabatt på konferensavgiften. För middag den 13
mars kl 19.00 tillkommer 395 kr. Alla avgifter är exkl. moms.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.rfss.se eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 201402-13. Efteranmälan i mån av plats. Bekräftelse skickas till anmälda
deltagare. Om du inte har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart,
vänligen kontakta kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. D
 ärefter
är anmälan bindande och hela avgiften faktureras. Avanmälan görs
skriftligt till Regionförbundet södra Småland.
Information
Ändringar i programmet kan förekomma.
För information angående kursinnehållet kontakta Harald Fredriksson, telefon 0470-77 85 02.
Övrigt
Kurslokalen är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Vänligen kontakta
Regionförbundet södra Smålands kurskansli,
telefon 0470-77 85 00.
Hela vårt kursutbud finns på www.rfss.se
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