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Varför ett forum?



Vår idé

Två sorters forum

Organiserat och spontant



Vi gör det tillsammans

Medskapande

Inkluderande

Inspirerande



Välkommen igen…

22 november i Eslövs medborgarhus

Europa, Skåne och integration

Anmälan öppnar inom kort på Kommunförbundet Skånes hemsida 
www.kfsk.se



Dagens tema

Folkbildningen som resurs för 
utrikes föddas etablering



9.00  Välkommen och inledning 

09.15 Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne 

09.30 Folkbildning och Skånes kompetensförsörjning 

09.45 Om folkbildning, migration och social inkludering 

11.00 Paus

11.15 Hur arbetar Skånes folkhögskolor med utrikesfödda deltagare? – ett axplock av 

insatser

12.00 Lunch

13.00 FAMN – Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända (ESF)

13.30 Studieförbundens roll i asyl och etablering 

14.15 Diskussioner – hur kan kommun, region och folkbildning gemensamt möta Skånes 

samhällsutmaningar?

15.00 Avslutande fika

Dagens program



Överenskommelsen sätter  
samverkan på kartan!

Region Skåne

Skånes Folkhögskolor i samverkan 

Skånes Studieförbund i samverkan

2019-09-26 8



Varför en överenskommelse?

Syfte: att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne, 
genom att stärka samspelet mellan Region 
Skåne, folkhögskolorna och studieförbunden.

Bidra till förverkligandet av ”Det öppna Skåne 
2030”.

Mål: synliggöra och stärka folkbildningens roll i 
regionalt utvecklingsarbete.

Stärka Region Skånes roll som utvecklingsaktör
med stöd av folkbildningen i Skåne.

2019-09-26
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Överenskommelsens 7 teman

2019-09-26
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• Demokrati

• Integration

• Mångfald

• Kompetensförsörjning 

och arbetsmarknad

• Kultur

• Miljö

• Folkhälsa
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Nuvarande struktur
(september 2019)

Styrgruppen

Region Skånes 
kulturnämnd -

förvaltning

Region Skånes 
utvecklingsnämnd -

förvaltning

SISAM – Skånes 
studieförbund i 

samverkan

Skånes Folkhögskolor 
i samverkan



Nationella ÖK sex principer

• självständighet och oberoende, 

• dialog, 

• kvalitet, 

• långsiktighet, 

• öppenhet och insyn samt

• mångfald.
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Kontakt

Margareta Clarén

Studiefrämjandet

margareta.claren@studieframjandet.se

Johnny Nilsson

Skånes Folkhögskolor i Samverkan

johnny.nilsson@skanesfolkhogskolor.se

Tobias Hedkvist

Region Skåne

tobias.hedkvist@skane.se
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Avdelningen för
regional utveckling

Erik Lindell, 2019-09-25

Region Skåne



Så arbetar Region Skåne med regional utveckling



Mål:

• Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

• Bygga en stark utbildningsregion

Tre prioriterade områden:

• Främja lärande och kompetensutveckling i arbetslivet

• Förbättra samverkan mellan utbildning och arbetsliv

• Breddad rekrytering för att ta tillvara på människors olika kompetenser

Regional strategi för långsiktigt hållbar 

kompetensförsörjning 



Folkhögskolan – några siffror

Folkhögskolekurser

Skåne

År 2018

Allmän kurs 4160

Särskild kurs 2743

Etableringskurs 1532

Studiemotiverande under 

25 år

439

Studiemotiverande över 25 

år

982

Bristyrkeskurser 168

Källa: SCB



Folkbildningen - nuläge

• Etableringskurs och Studiemotiverande 

kurs på folkhögskola

• Kraftig utbyggnad av antalet platser på 

folkhögskolans långa kurser

• Folkhögskolor - betygsrätt SFI

• Uppsökande och motiverande insatser

• Svenska från dag 1 och Vardagssvenska

• Stor aktör inom TIA-medel, ESF-projekt



Regionens prioriteringar

Stärkt produktivitet

Ökad sysselsättning

Jämlik hälsa

• Samverkansplattformar

• Allokering av resurser

• System/strukturer

• Analys- och kunskapsunderlag



Region Skånes perspektiv

• En förutsättning för stärkt regional konkurrenskraft är förberedd 
arbetskraft på rätt plats vid rätt tidpunkt – strategisk 
kompetensförsörjning

• Kommunernas insatser och satsningar inom vuxenutbildning, 
arbetsmarknad och integration är nyckeln till tryggad 
kompetensförsörjning

• Folkbildningen spelar en viktig roll i början av utbildningskedjor

• Folkbildningen kan utveckla sitt deltagande kopplat till direkta 
yrkesutbildningar



Tack!
erik.p.lindell@skane.se

040-675 34 05

mailto:erik.p.lindell@skane.se


Enligt Arbetsförmedlingen är 75 % av de 

inskrivna i Skåne i så kallad utsatt ställning

Är födda utanför Europa. 

Saknar fullständig gymnasieutbildning. 

Har en funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga. 

Är 55 år eller äldre.

Utmaningen



Stöd till särskilda insatser

• Föräldrars delaktighet i barns lärande

• Matchningsinsatser

• Svenska från dag ett

• Vardagssvenska

• Uppsökande och motiverande insatser riktade 

till utrikes födda kvinnor

NAD: Nätverk – Aktivitet – Delaktighet

Studieförbunden



De kompetenser unga tillägnar sig och 

utvecklar inom folkbildning och föreningsliv

Icke-formellt & Informellt lärande

OCN-metoden

Generella kompetenser

Andra målgrupper

Arbetslivsinriktade generella kompetenser

Studieförbunden & Validering



Kommunikation på modersmålet

Kommunikation på ett främmande språk

Matematisk, vetenskaplig och teknisk kompetens

Digital kompetens

Lära att lära

Social och medborgerlig kompetens

Initiativförmåga och företagaranda

Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

EU:s 8 nyckelkompetenser



Meningsfullhet & Sammanhang

Lärande & Bildande

Synliggörande & Medvetandegöra

Rustande & Stärkande

Kontakter & Nätverk

Möjligheter

Individ & Folkbildning & Kompetensförsörjning



Föreningen Talenterna
Från SFI till arbete

Utbildning, matchning och coachning



Bakgrund

 Hyllie Park Folkhögskola och
Skillinge Missionshus har
skapat en unik miljö -
folkrörelsenära SFI.  

 60-70 studerande
kursdeltagare

 Förutom ansvariga lärare ca 
15 engagerade volontärer



Film Talenterna

https://youtu.be/_Za0W9bX0zY


Nätverk med 
arbetsgivare i 
sydöstra Skåne



Nätverk med 
arbetsgivare i 
sydöstra Skåne



Följer SFI 
deltagare över 
tid.

Kartläggning



I SFI 
undervisningen 
förbereda för den 
svenska 
arbetsmarknaden



Utbildning på SFI 
tid



Matchning



Coachning



Kompetens-
försörjning

Tillvarata unga 
och vuxna 
nyanländas 
kompetens



Kompetens-
försörjning

Tillvarata unga 
och vuxna 
nyanländas 
kompetens





ÄLSKADE BARN
Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Gull-Britt Nilsson Tsignesh Asres

Eslöv 1 oktober 2019



Det mångkulturella samhället

• Folkbildningens uppdrag:

•Utrikes födda i socioekonomiskt utsatta områden 

•Påverka sin livssituation

• Ta aktiv del i det demokratiska samhället



Initiativ från föräldrar

•Önskemål från föräldrar 

• Att leva som familj i det nya 
landet



Lång erfarenhet 

• Erfarenhet sedan början av 2000-talet

• Samarbete med Sonia Sherefay, Rädda Barnen



ÄLSKADE BARN

•Utveckling utifrån alla 
samlade erfarenheter

•Koncept för föräldraskaps-
stöd i nytt land



Framgångsfaktorer

• Ledarnas interkulturella kompetens och nätverk 

•Cirkelledare som delar deltagarnas erfarenheter

•Material flera språk

• Ledare som pratar deltagarnas hemspråk

• Samarbete och projekt i flera kommuner (37A medel)

• En läroprocess när det ideella och det offentliga möts



Samtal på lika villkor

• Folkbildning – samtal på 
lika villkor utifrån 
deltagarnas intressen

• Folkbildningens 
förhållningssätt



Demokrati

• Föräldrar lär av varandra

• Allas åsikt lika viktig

•Cirkelledarna inte experter 
utan medmänniskor och 
föräldrar – förtroende och 
öppenhet



Engagemang 

•Bilder och öppna frågor 
inspirerar till diskussioner 

• Oberoende av 
språkkunnighet och 
läsförmåga

• Stöd för cirkelledaren på 
baksidan



Flexibilitet

•Deltagarna styr

• 10 valbara studiecirklar 

•Många tips för cirkelledarna



Älskad Barn - Barns rätt i fokus

• Artikel 3 Barnens bästa kommer först

• Artikel 12 Barnens rätt till delaktighet

• Vuxnas barnperspektiv + barnens perspektiv 

= barnrättsperspektiv                     



Sex studiecirklar om barn 
och tonåringar

Älskade Barn - innehåll

Sex valbara studiecirklar om yngre barn och 
tonåringar

- Familj och samhälle

Cirkel 1: Grundcirkel

Cirkel 2-3: Barn 0-12 år

Cirkel 4-5: Tonåringar

Cirkel 6: Fördjupning

Handledning för cirkelledare, filmer, info



Tre cirklar för asylsökande

Cirkel 7: Vägen hit

Cirkel 8: Första tiden

Cirkel 9: Livet i Sverige



En cirkel för nyblivna föräldrar



Studiematerial

Svenska cirkel 1-10

Arabiska cirkel 1-9

Engelska cirkel 7-9

Tigrinja cirkel 7-9

Dari cirkel 7-9

Somaliska cirkel 1-6

I materialet finns tips om filmer, hemsidor, litteratur och 
skrifter



Utbildade ledare 
med modersmålsspråk

Arabiska 

Engelska

Dari 

Somaliska

Svenska

Tigrinja

Kurdiska

Albanska



En väg in i det svenska samhället

• ÄLSKADE BARN är så mycket mer än vilken 
studiecirkel som helst. Det är en ingång till 
integration i föreningslivet och vidare drömmar, 
kunskap och vänskap. 

Yeni Karlsson, Folkbildningssamordnare Borås



Kvalitativ forskningsstudie

• Gunnel Mohme, fil dr

• Den här studiecirkeln har gett mig hoppet tillbaka. Jag har lärt 
mig att jag är en bra mamma, att vi är en del av det här 
samhället, att vi har rättigheter och kan fostra våra barn. Jag 
tyckte verkligen jättemycket om den här cirkeln.

Deltagare i studiecirkeln ÄLSKADE BARN

• Här pratar vi om livet ”Citat från deltagare”



Ge aldrig upp - rekryteringsprocessen

• I snitt åtta kontakter

•Bekräftelse betyder inte ja

• Skriftliga meddelanden 
räcker inte

• Tålamod, tid, långsiktighet

• Första Älskade Barn cirkeln i 
Skåne 2014



Kontakt

gull-britt.nilsson@studieframjandet.se

tsignesh.asres@studieframjandet.se

TACK!

mailto:gull-britt.nilsson@studieframjandet.se
mailto:tsignesh.asres@studieframjandet.se


www.studieframjandet.se 



Sensus verksam

Sensus verksamheter för nyanlända 



Folkbildning



•Målgrupper

• Asylsökande som bor i ABO och EBO                                       

• Nyanlända/ utrikesfödda föräldrar

• Utrikesfödda Kvinnor          



Asylsökande
• Verksamheter:

- Vardagssvenska, Svenska från dag ett - Folkbildningsrådet.

- Föräldraskapsstöd - TIA 2019.

• Vi har genomfört verksamheter i olika städer i Skåne bl.a i Malmö, Kristianstad, Helsingborg, 

Strövelstorp, Lund och Landskrona.

• Vi har verksamheter i ABO, tex. Jägersroboende i Malmö och Strövelstorp.

• Vi har genomfört verksamheter på egen hand, i samarbete med Sensus samverkanspart, lokala 

föreningar eller med dem som vill samverka med oss angående denna fråga.

• Vi genomför föreläsningar angående familjen och barn i Sverige t ex. Socialrollen.



Utrikesfödda Kvinnor
• Verksamheter: 

- Olika innehåll pga. olika behov med fokus på självkänslan, det svenska språket, självkänslan,       

kvinnohälsa och samhällsorientering.

• Vi har genomfört verksamheter i olika kommuner t ex, i Malmö och Kristianstad.

• Vi har genomfört verksamheter i samarbete med Sensus samverkanspart, lokala föreningar (Sensus 

medlemmar) eller med dem som vill samverka med oss angående denna fråga.

• Vi anser att samlokalisering är väldigt viktigt för effektivt och långsiktigt arbete. År 2018 och 2019 har vi 

genomfört verksamheter på Mosippans boende i Malmö. Mosippans boende är ett tillfälligt boende för 

nyanlända där flera aktörer är på plats för att genomföra olika verksamheter



• Fler verksamheter på utsatta områden tex i Rosengård, Malmö och i Näsby, Kristianstad.

• Samlokalisering.

• Olika språkgrupper: arabiska, somaliska, albaniska. Svårt att motivera dari talande kvinnor.



Styrkor
• Samverkan med olika aktörer, både offentliga samt 

ideella organisationer som bl.a Malmö stad,  

Migrationsverket och Rädda Barnen.

• Lokala föreningar (Sensus medlemmar).

• Drivna cirkelledare.

• Motiverade föräldrar.

• Vi utgår från deltagenars behov.

• Långsiktigt arbete.

• Flexibilitet.

• Dokumentation.

• Kontinuerlig utvärdering (blanketter på olika språk)

• Kompetensutveckling till cirkelledare.

Möjligheter
• Tillgängliga lokaler i olika kommuner.

• Behov och efterfrågan till olika typer av 

verksamheter.

• Medel.



• 2018 har vi börjat jobba med föräldrars 
delaktighet i sina barns lärande genom 
att:

• Skapa ett pilot material med samverkan med 
föräldrars initiativ förening.

• Genomföra cirkeledarutbildning på arabiska 
och svenska.

• Genomföra verksamheter i olika kommuner i 
Skåne och Blekinge: Malmö, Eslöv, Höör, 
Hässleholm, Helsingborg, Lund, Kristianstad, 
Svedala och Burlöv.

Syftet med verksamheter:

• Att ge nyanlända föräldrar ökade 
kunskaper och förståelse för 
grundskolan 

• Hur skolan fungerar
• Vilka rättigheter och skyldigheter 

föräldrar har
• Kulturella skillnader i barnuppfostran i 

Sverige
• Familjehälsa
• Olika möjligheter i samhället

Nyanlända/utrikesfödda föräldrar





Bruno Catalano



• I vissa verksamheter närvarar deltagarna till få 

träffar sedan förvinner dem. 

• Svårt att motivera vissa grupper som pappor.

• Våra bidrag styr vilka verksamheter  som kan 

göras.

• Tider.

Utmaningar
• I vissa verksamheter kommer det få 

deltagare pga. olika orsaker (särskilt 

asylsökande).

• Vissa deltagare vill delta utan att 

registrera deras personnummer.

• Lokaler

• Ibland är det är svårt med samarbetet



Buhaa Abdulrahaman
buhaa.abdulrahaman@sensus.se

Leila Eid
leila.eid@sensus.se



www.sensus.se

facebook.com/sensus

twitter.com/sensus

instagram.com/sensus



Diskussionsfrågor

•Hur kan vi stärka samverkan mellan kommuner,  
folkhögskolor och studieförbund i Skåne? 

• Vilka områden är särskilt viktiga?

• Var sker det en god samverkan idag?

• Vilka möjligheter kan studieförbund och folkhögskolor 
utgöra för kommunernas arbete med integration och 
etablering? 



Välkommen igen…

22 november i Eslövs medborgarhus

Europa, Skåne och integration

Anmälan öppnar inom kort på Kommunförbundet Skånes hemsida 
www.kfsk.se



Tack för idag!


