ÄLSKADE BARN i skolan
Ett EU projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

Sista halvåret i projektet
Projektet är kort och avslutas i augusti. Nu
går vi alltså mot våra sista månader. Det är
intensivt och inspirerande att träffa alla
nyanlända och många engagerade cirkelledare. Vi har också mycket kvar att göra.
Viktiga träffar för boendets familjer
Studiecirklar pågår för fullt för alla de nu 56
familjerna som bor på genomgångsboendet. Vi har studiecirklar på arabiska,
dari/farsi och på tigrinja. Hittills har ca 60
deltagare deltagit i våra möten. På boendet
bor uppskattningsvis drygt 100 vuxna.
Eftersom studiecirklarna blir en av de
främsta kontakterna med samhället förutom
SFI där alla vuxna går så får vi ge stöd i
frågor som rör allt möjligt. Våra möten har
blivit uppskattade av familjerna.
Totalt har vi ca 80 deltagande föräldrar i
projektet.
Utvärdering påbörjad av doktorander
från Stockholms universitet
I alla EU-projekt ska det ingå utvärdering av
extern part och vi har handlat upp två
doktorander som forskar om områden som
är till ömsesidig nytta för projektet och
doktoranderna. De är Aron Schaug, område
samarbete civilsamhälle och offentlig part
och Maria Mersini Pananaki, samarbete
familj och skola.Utvärderingen görs i form
av fokusgrupper med såväl våra
cirkelledare som deltagande familjer.
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Ändrade roller
Nu har även det varit dags för Gerd
Lundqvist att byta jobb och hennes
efterträdare i projektet är Maria Silva
Dalsman, från samma enhet. Vi tackar Gerd
för gott arbete i projektet och välkomnar
Maria att delta det sista halvåret. Projektet
är också utökad med Barbro Eriksson,
strateg förskola.
Vi också fått ny avdelningschef för enheten
stadsdelsutveckling där projektet ligger. Vi
tackar Ditte Westin för hennes tid som
ansvarig för projektet och
välkomnar varmt Emma
Delgado Diaz. Emma har
jobbat inom avdelningen
och förvaltningen sedan
lång tid så hon är snabbt
inne i vår verksamhet.
Slutkonferens Järvaveckan 13 juni
Vi håller också på att arrangera vår
slutkonferens. Den förläggs i anslutning till
den uppmärksammade Järvaveckan som i år
väntas få stor uppslutning genom valet i år.
Vi väljer dagen för temat ”Utbildning Klassresan börjar i klassrummet”. Det är
dagen då utbildningsministern Gustav
Fridolin kommer till Järva. Vi arrangerar då
både halvdagskonferens på eftermiddagen
och debatt kl 17 med Alexandra Pascalidou
som debattledare och Olle Burell, Lotta
Edholm och några rektorer i debatten.
Inbjudningar kommer att skickas ut.

Titta gärna på vår hemsida: www.alskadebarn.eu

