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Integrationsnytt i Kalmar
Kalmar kommun inrättade under 2015 ett integrationsråd och ett 
av målen är att synliggöra integrationsarbetet i Kalmar.

Integrationen blir bäst om vi gör det tillsammans!

I februari 2017 började 10 förväntansfulla vuxna 
en förberedande storköksutbildning på Jenny Nys-
tömsskolan. De var just klara med SFI D (svenska 
motsvarande årskurs 6). Praktisk matlagning var-
vades med teori och parallellt pågick yrkessvenska. 

Eleverna kommer från olika länder och har olika 
erfarenheter med sig. Gemensamt är att de är 
mycket intresserade av matlagning. 

Hösten 2017 övergick studierna till yrkeskurser på 
gymnasial nivå och ett antal svenskfödda elever 
tillkom i gruppen. När eleverna blir klara i juni, 
har de studerat i 1,5 år. 

I utbildningen ingår en hel del APL (arbetsplats-
förlagt lärande). På arbetsplatserna får eleverna ett 
utökat kontaktnät och referenser som kan under-
lätta möjligheterna att komma i arbete. 

I juni 2018 har eleverna kompetens att söka arbete 
inom ett område där bristen på arbetskraft är stor.

Storköksutbildning 
via Kunskapsnavet

Är du intresserad av 
matlagning? Då kanske 
storköksutbildningen 

är något för dig?
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inte ungdomarna någonstans. De har dessutom 
slutat drömma stort. De har realistiska drömmar i 
en  turbulent tid.

I workshopen Drömsamhället får alla chansen att 
drömma stort. 

Tänk om vi kunde börja om från början? Vår tid,     
globaliseringens tid, är en tid när gränser suddas ut, 
äldre samhällsformer slås sönder, gamla gränser som 
reglerat ekonomi och samhällsliv omformas.

Idag upplever många människor att deras samhällen 
stöps om av krafter bortom deras kontroll. Tilltron 
till demokratin sjunker och vi kan se en minskad tillit 
människor emellan, speciellt hos de unga. 

I den internationella undersökningen Global Youth 
(2013) är ungdomarna ense om en sak. Vi behöver 
ett gemensamt mål att sträva mot. Detta mål hittar 

Ny workshop med                                         
Kalmar läns museum 

Integrationsrådet i Kalmar
Integration är en mycket viktig fråga för oss i Kalmar. Nu 
tänker vi större och i Kalmar bidrar alla. Vi är en öppen 
och attraktiv sommarstad som människor lever i och vi 
ska ha en bra integrationspolitik för att locka och behålla 
människor i kommunen. Våra nyanlända invånare ska 
känna sig välkomna och det gör vi bäst genom att förkorta 
etableringstiden till ett arbete. Snabba lösningar finns nog 
inte men vi har gjort jättemycket inom området. Vi har 
åstadkommit ett bättre samarbete mellan arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integrationsarbetet i kommunen. Vi 
såg att vi hade verktygen i våra händer där vi kunde se hela 
människan. Individen har inte alltid så lätt att slå sig fram 
och där hjälper vi till som en stor organisation. Det blir en 
riktig utmaning och om vi lyckas, kan Kalmar bli en kom-
mun  som har goda förutsättningar att möta de välfärdsut-
maningar som väntar.

Civilsamhället är viktigt för en bra integration. Det är 
därför vi har inrättat integrationsrådet - för att skapa 
mötesplatser, fokusgrupper, seminarier och starta                    
offentliga samtal, se till att goda idéer blir ”verkstad”. 
Rådet vill också synliggöra befintliga insatser för att ut-
veckla samverkan. Nyanlända blir oftast beredda på ett liv 
i motvind, i uppförsbacke men de vill inte ha välgörenhet 
utan oftast bara chansen att bli sedda och tagna på allvar. 
Det går om vi vill. Det gäller att förändra attityd - din och 
min och den kan vi bara förändra själva. Tillsammans kan 
vi göra mycket mer.  

Dzenita Abaza (S) Kommunalråd och ordförande i          
Integrationsrådet

Vad skulle målet för 
detta samhället vara?

Hur skulle du bygga 
ditt drömsamhälle?

Föreningen ”Kärlek 
och Fred”  bjuder till                    
teaterpjäser; Jag vet inte & 
Jag är här

Datum: Fredag 2 mars 2018 

Tid: 18.00 

Plats: Kalmar Teater, Larmtorget 

GRATIS INTRÄDE

Regissör: Ahmad Dawod 

Övriga medverkande:                         
DJ Sabbah & Johan Bernander 

Medarrangörer:                                  
NVB & Kalmar kommun

Kontakt:                                                  
Ahmad Dawod,  073-155 38 07
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Strax innan jul firas det på Kunskapsnavet.    
Projekt ”Mångfald i förskolan” med sina 21 
vuxna från 13 olika länder har avslutar sina           
studier till barnskötare. Parallellt med yrkes-
kurser har eleverna läst svenska.

Talen avlöser varandra och det bjuds även på sång. 
I projektet har en sångpedagog arbetat med barn-
sånger och därigenom tränat uttal.

– Jag är inte orolig för att få ett fast jobb i fram 
tiden. Detta har varit en fantastisk utbildning där vi 
lärt oss om barns utveckling men även språkutveck-
ling för oss själva. Nu känner jag mig verkligen som 
en del av samhället, säger Alia Jaafari som har fått 
en vikarietjänst i Läckeby.

De som inte har fått jobb har valt att komplettera 
sina studier för att kunna läsa vidare på universite-
tet.

– Fokus har varit på att eleverna ska komma ut i 
jobb efter studierna. Utbildningen har innehållit sju 
veckors arbetsplatsförlagt lärande. Det finns stort 
behov av barnskötare, säger Inger Andersson, en av 
lärarna på kursen.

Vill arbeta med barn
Eleverna har ett brinnande intresse av att få arbeta 
med barn och de är måna om att komma in i det 
svenska samhället. 

– Jag är så tacksam för denna utbildning, det har 
inte bara handlat om studier utan denna tid har 

även gett mig ett mycket starkare självförtroende, 
säger Kai Jiang. Hennes kurskamrat Majd Rahhal 
fyller i:

– Ibland blir det kulturkrockar då vi tänker ganska 
olika, men då har vi fått lyssna in varandra. Det 
bidrar till den personliga utvecklingen.

Att lärarna har spelat en stor roll i elevernas fram-
gångar är ingen hemlighet. ”Fantastiska lärare”, 
”omfamnande”, ”individanpassat”, är bara något av 
de berömmande ord som nämns denna avslutnings-
dag. Och det starka bandet är ömsesidigt.

– Eleverna har under hela projektet visat på        
kunskapstörst och vi har haft det kul tillsammans. 
Det har varit en resa där eleverna har utvecklats på 
olika sätt.

– Vi som lärare och projektledare har haft förmånen 
att vara med på denna resa, i början som reseledare 
men efter hand har eleverna blivit alltmer själv-   
ständiga och delaktiga, säger Lisbeth Jonasson     
projektledare för ”Mångfald i förskolan”.

 
Projektets resultat kommer nu att utvärderas. En sak 
är säker, eleverna kan se fram emot en god arbets-
marknad.

Examination för 21 barnskötare 

”Individanpassat”

”Fantastiska lärare”

”Omfamnande”
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Yrkesmentorer är ett projekt som drivs av Rotary i Kalmar och i samverkan med Kalmar Kommun, 
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att genom mentorskap öka förutsättning-
arna för en snabbare integration av välutbildade nyanlända med flyktingstatus inom den offentliga och 
privata sektorn. Genom att förstå den svenska koden och förbättra språket, samt få tillgång till ett nät-
verk, ökar möjligheten för dessa att närma sig den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt anser vi att det är 
viktigt att även arbetsgivare i Kalmar får möjligheten att både träffa nya kalmarbor och får även möjlig-
heten till framtida rekryteringar bland målgruppen.

Övriga delmål var att adepterna skulle ha förbättrat sin svenska (resultat 4 på en femgradig skala) samt 
bättre förstå svenska koder och seder (resultat 3 på en femgradig skala).

Det har varit ca 150 möten adept/mentor, men det ska nämnas att alla mentorsperioder är ännu inte 
avslutade; 10 adept/mentorspar löper fortfarande och beräknas avslutas under första halvåret 2018.

Uppnåddes syftet?

Syftet uppnås i mycket hög grad. Totalt matchades 30 adepter      
med lämpliga mentorer. Det arbetsmässiga resultatet för dessa 
är i nuläget:

 I arbete :                                                                         18
Praktik :                                                                  1
Yrkesinriktade utbildning :                                        5 
Övriga studier : (exkl.SFI)                                          6

Yrkesmentorer 
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Frågor & mer information
Hashim Gashi
Integrationsutvecklare
hashim.gashi@kalmar.se

Har du gjort en insats eller  
aktivitet du vill ska komma med i 

nästa nyhetsbrev?  
Maila mig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom 
att registrera dig på Kalmar kommuns 
webbplats på sidan ”Så arbetar vi med 
integration”.

Integrationspriset 2017
Integrationspriset har som syfte att uppmärksamma en person, organisation eller 
företag som arbetar med utveckling av arbetssätt och metoder som förstärker 
kommunens integration. Förslag på pristagare lämnas till Kalmar kommun och 
sedan utses pristagaren av kommunstyrlesen. Priset är 15 000 kronor och ett 
diplom.

Integrationspriset 2017 delades mellan Idrott och Hälsa; Mira Wadin, Klara Lundin 
och Emma Sturesson samt Cykelskolan för kvinnor; Sadiye Ucar. 

Motiveringen för pristagarna:
”Cykelskolan för kvinnor, är en insats där prismottagaren har aktivt arbetat med att lära andra kvinnor 
att cykla som del av ett projekt. Att ge andra  kvinnor möjligheten att förflytta sig i staden och den fri-
heten som cyklingen ger”.

”Idrott och hälsa, är ett av kunskapskraven på gymnasiet och genom insatsen vill de tre pristagarna hjäl-
pa sina nyanlända klasskamrater klara av kunskapskraven i simning. Genom att ordna simundervisning 
har pristagarna hjälpt sina klasskamrater att uppnå de uppsatta målen i skolan inom idrott och hälsa.”

Stort
grattis! 


