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Ett EU projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

Projektet ”Älskade Barn i skolan”,
beviljat och påbörjat!
Den 1 juli startade projektet ”Älskade barn
i skolan” som har beviljats EU-medel från
Migrationsverkets AMIF-fond (Asyl,
Migration och Integrationsfonden).
Projektet kommer att pågå till augusti 2018
och handlar om att integrera nyanlända
föräldrar i sina barns skolgång och framtid.
Projektet kommer att bedrivas som studiecirklar på stadsdelens skolor och ska bidra
till både integrationen och förebygga
risken för svaga skolresultat och för tidiga
skolavhopp.
Målgrupp, ”föräldrar i ett nytt land”
boende i Spånga Tensta
Målgruppen som vi kommer att vända oss
till är föräldrar i ”ett nytt land” och boende
i Spånga Tensta stadsdelsförvaltning. Vi
räknar med att under projektettiden kunna
nå ca 350 föräldrar och att de tillsammans
beräknas ansvara för knappt 1300 barn.

Utbildningsförvaltningen via
grundskolorna i stadsdelen.
Deltagande skolor i Tensta
De skolor som i första hand omfattas av
projektet är de kommunala F – 6 skolorna i
Tensta. Friskolorna kommer att bjudas in
att delta utifrån visat intresse.
Ett ”taggat” projektteam!
Projektteamet har redan kommit en bit på
väg i sin planering och är väldigt
engagerade och ”taggade på uppgiften”.
Teamet består av individer med olika
erfarenheter och kompetenser som ska
bidra till projektet. Här är en kort
presentation:

Eva Britt Leander Anna Hammar

Cirkelledare bli de redan etablerade
invandrade föräldrarna
De cirkelledare som ska rekryteras för att
leda studiecirklarna kommer att utgöras av
föräldrar som själva har invandrat till
Sverige. De ska dela med sig av sina egna
erfarenheter och få igång samtal om det
som föräldrar i ett nytt land stöter på.
Intressant samarbete mellan
offentlig och ideell verksamhet
Projektet är ett intressant samarbete mellan
Spånga Tensta stadsdelsförvaltning,
Studiefrämjandet och

Sep 2016

Anne Marie Flood

Projektledare
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Gerd Lundqvist

Gunilla Nyberg Khadijo Mohamud Ali

Koordinator
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Träfflokal förutom i skolorna
Studiefrämjandets lokal i Tensta Träff,
Hagstråket 13 kommer att fungera som
träffpunkt för projektet.

