ÄLSKADE BARN i skolan

Nyhetsbrev

Ett EU projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

Föreläsningar på programmet
I vårt projekt arrangerar vi olika
föreläsningar som föräldrar efterfrågar.
Under senare tid har vi haft föreläsningar
på följande teman:




Skolan och betygssystemet 3 okt
Förebygga droger 24 okt

Nu inplaneras också en föreläsning om
socialtjänstens arbete för barn och unga
den 12 december.

Samarbete
med
Internationella
bekantskaper
Vi har också börjat samarbeta med
läxhjälpen på Internationella bekantskaper
som håller till på Tensta Gymnasium och
Spånga by. Där har vi arrangerat
studiecirklar för föräldrar medan deras barn
går på läxhjälp och det har varit uppskattat.
Introduktion till förskolorna
Vårt arbete med att införa projektet inom
förskolan är i full gång och vi har hållit
såväl personalinformation som föräldrainformation på flertalet förskolor inom
Tensta/Hjulsta och fått stort visat intresse.
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Samarbete med boendet på
Elinsborgsbacken för nyanlända
Sedan sommaren har också vi i stadsdelen
fått igång ett boende för nyanlända i det
gamla servicehuset bakom Biblioteket och
där bor nu 35 familjer från olika länder tills
de har hittat ett eget boende. Där kommer
vi också att arrangera studiecirklar för dem
och hoppas att det ska bli lyckat.
Nya cirkelledare utbildade
Vi är glada för att nu konstatera att vi har
ytterligare 13 nya cirkelledare i vårt gäng.
Vi hade en utbildningsomgång i slutet av
september där 11 ledare utbildades och
sedan dess har ytterligare 2 ledare fått
utbildning och ingår nu i kretsen på totalt 37
ledare. Vi har nu cirkelledare från många
olika språkgrupper; somaliska, arabiska,
farsi/dari, och tigrinja. Nästa utbildning
kommer att arrangeras tidigt nästa år.
Ändrade roller och
styrgruppen utökad
Eftersom vår
projektledare Eva Britt
Leander har fått annat
jobb inom staden så har
projektledarrollen gått
över till Anne Marie Flood som också är
administratör i projektet. Anne Marie har
lång erfarenhet av projektledning och
jobbar nu för fullt med alla aktiviteter och
insatser.
Styrgruppen har också utökats med Connie
Stålhäll-Wallin som är avdelningschef för
våra förskolor.
Titta gärna på vår hemsida:
www.alskadebarn.eu

