ÄLSKADE BARN i skolan

Nyhetsbrev

Ett EU projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

Flera spännande spridningsinsatser
Under första delen av 2017 har projektet
uppmärksammats av många olika och
därmed fått möjlighet till viktig spridning.
15 mars ministerbesök Ylva Johansson.

Den 15 mars fick vi besök av
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
som hört talas om vårt projekt och ville veta
mer. Vi fick en chans att berätta om vårt
viktiga arbete och belysa de stora behov vi
har av goda insatser i vår stadsdel - och för
andra som behöver jobba med bra
integration. Samarbetet med skolan är
framför allt det viktiga - och förstås att
involvera föräldrar.
"Att vara förälder är ofta svårt och när man
är förälder i ett nytt land där man ännu inte
vet tillräckligt om skolsystem och
förväntningar är ännu svårare. Idag träffade
jag några de mycket engagerade personer
som jobbar med föräldrautbildning i
studiecirkelform
i
Tensta. Oerhört
inspirerande! Hälften av cirkeldeltagarna är
pappor.", säger Ylva på sitt instagram om
besöket.
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Barnrättsdagarna 25-26 april
Barns rättigheter går som en röd tråd genom
älskade
barn.
Det
handlar
om
folkbildningens metod där alla får komma
till tals, ett demokratiskt samtal i den lilla
gruppen där ingen expert leder, berättar
Karin Ekermann som är utvecklingsledare
på Studiefrämjandet.Det handlar inte om
färdiga
lösningar, utan
om att få in ett
naturligt samtal i
cirklarna. Men
även där är det
viktigt
att
diskutera
maktfrågan, för
vuxna
har
makten
över
barnen. Hur ser
vi relation mellan barn och vuxna, vilket
utrymme ger vi barn? Anna Hammar och
Eva-Britt Leander var nöjda över att få
berätta om satsningen i Örebro på
Barnrättsdagarna.
Nu satsning även på förskolan
Vi har haft det svårt att få komma in på
skolorna för att hålla våra studiecirklar. För
att på annat sätt kunna nå föräldrar har vi
valt att också börja vår satsning på
förskolor. Då når vi ju föräldrar vid tidigt
skede och dessutom har många barn även i
skolåldern. Vi ser detta som en förstärkning
av vårt projekt och en åtgärd som kommer
att leda till ett ännu mer långsiktigt
engagemang. Där kommer vi att försöka
sätta igång de första studiecirklarna redan
före sommaren.

Välkomna även till vår hemsida www.alskadebarn.eu!
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