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

Sista nyhetsbrevet!
Projektets tid går mot sitt slut och vi har
bara några insatser kvar innan vi stänger
ihop den sista augusti.
Framgångsrik
slutkonferens
på
Järvaveckan 13 juni
Vi arrangerade
en mycket välbesökt konferens
under
Järvaveckan. Temat
för dagen var
”Utbildning
Klassresan börjar
i klassrummet”.
Den dagen då
utbildningsminister Gustav Fridolin kom till Järva. Vi
arrangerade både halvdagskonferens på
eftermiddagen och debatt kl 17 med
Alexandra Pascalidou som debattledare och
Olle Burell, Lotta Edholm och några
rektorer i debatten. På konferensen deltog
också våra utvärderare samt forskaren
Gunnel Mohme, som studerat metodmaterialet. Vi fick också lyssna på erfarenheter från några deltagande cirkelledare och
nyanlända familjer. Slutligen berättade
Alexandra Pascalidou om sin bok
”Mammorna” som handlar om förortens
mammor. Ca 80 personer besökte
konferensen.
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Utvärdering klar av doktorander från
Stockholms universitet
I
alla
EUprojekt 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. En spännande rapport är
framtagen och kan erhållas i pdf-format för
den som är intresserad. Beställ via webben.
Avslutsfest i mångkulturell anda
Som en sista insats i projektet ordnar vi
också ett litet avslutsevent med alla de
familjer som deltagit i projektet.
Viktiga lärdomar har gjorts
Projektet har mött både motgångar och
också framgångar. Vi som deltagit har
dragit många värdefulla lärdomar som vi
kan ha stor nytta av i vårt fortsatta arbete
med nyanlända och vid familjestöd. På
konferensen berättade vi om några och vår
slutrapport kommer att vara en mer
omfattande beskrivning av det vi lärt oss.
Intresseanmäl via vår hemsida..
Fortsättning genom en s k IOP
Projektet ska försöka få igenom ett
samarbete
mellan
stadsdelen
och
Studiefrämjandet för att fortsätta verksamheten med Älskade barn. En ansökan
om ett Ideburet Offentligt Partnerskap
(IOP) har därför lämnats in.

Stort tack till alla som varit intresserade av oss - från oss i teamet och styrgruppen!

Titta gärna på vår hemsida: www.alskadebarn.eu

