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Integrationsnytt 
i Kalmar

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

Integration blir bäst om vi  
gör det tillsammans!

Årets Nationaldag firades av många besökare! Ceremonin för de nya 
svenska medborgarna på Kalmar teatercafé var välbesökt och upp-
skattad.
 
400 personer fick svenska pass under 2017. Drygt 50 av dem deltog i den tra-
ditionella ceremonin på teatercaféet på Kalmar Teater där de blev uppmärk-
sammade med diplom, som lämnades över av Roger Kaliff, kommunfullmäk-
tiges ordförande. Under ceremonin lockade Mångfaldsorkesterns konsert till 
en fullsatt teatersalong och gav en fantastisk upplevelse. 

Firandet på Larmtorget innebar en härlig underhållning av Kalmar kultur-
skolas elever och Bildas dansgrupper samt en traditionsrik underhållning 
av musikkåren Lyran och Kalmar Manskör som var en fin inramning till det 
officiella programmet. Pererik Åberg, årets högtidstalare gav på ett under- 
hållande sätt en inblick i livet som meteorolog.

Nationaldagen firades  
med gamla och nya medborgare

Diplom som delades ut.
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Den 2 juni blev en avslutningsdag inför 
sommaren för aktiviteterna i Norrliden. Shemsi 
”Papi” Brahimi bjöd in ungdomar och deras 
föräldrar, politiker och andra aktörer för att vara 
med under dagen. 

Många dök upp och hade kul på hoppborgarna som 
fanns placerade för de allra små. För övriga pågick 
aktiviteter både på multiplanen men även runt om 
planen. Räddningstjänsten fick uppmärksamhet när 
de kom dit med sina bilar, men lämnade platsen  
ganska fort på grund av uppdrag.
 
Ungdomarna fick delta i olika tävlingar och fick 
medaljer och andra vinster för deras prestationer.

Politiker på plats
På plats fanns även två politiker, Johan Person (S) 
och Carl-Henrik Sölvinger (L) som pratade med 
både ungdomar och vuxna på plats. Johan Persson 
informerade om både aktivitetsplanen som  
kommer att byggas i Norrliden samt om bryggan 
som är pågång vid Norrlidsbadet.

Flera aktörer sponsrade dagen med både glass, pizza, 
dryck och frukt.

”Papi” ordnade avslutning i Norrliden
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I Kalmarsalen samlades cirka 120 personer den 
14 maj för en integrationsdag som samordna-
des av ESF-projektet IKO där Kalmar kommun 
är en av de stora aktörerna. 

Dagen behandlade både övergripande integrations-
frågor genom kulturmöten, integration och migra-
tion i Sverige genom århundraden, men även mer 
konkretta utmaningar och kunskap inom religion 
och bemötande med människor från olika bakgrund, 
religiösa bekännelser och etnicitet. 

Interkulturella möten
Dagen innehöll även moment från interkulturella 
möten som dagligen sker i våra liv och som vi inte 
alltid är helt medvetna om. Hur kan vi bli bättre på 
att både kommunicera men även tolka rätt det som 
andra kommunicerar till oss.

Integrationsdagen den 14 maj är det andra öppna 
föreläsningen som ordnades inom temat integration. 
Första gången vi ordnade en integrationsdag var den 
23 november 2017.

Kalmar Kommun tillsammans med IKO planerar 
en ytterligare dag till slutet av november 2018 där 
huvudteman för dagen kommer att vara heder.

Integrationsdagen den 
14 maj är det andra öppna 
föreläsningen som ordna-
des inom temat integration. 
Första gången vi ordnade en 
integrationsdag var den 23 
november 2017.

Möteslotsen
Café Berga tar sommarpaus från vecka 25 
och Bystugan i Norrliden från vecka 26. 
Café Oxhagen har öppet till och med 10 
juli. 

Integrationsdag 
samlade många
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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  
kalmar.se/integration

Studieförbundet Vux-
enskolan erbjuder 12 st 
”Skolmöte på modersmål” 
i Kalmar län.
Utbildningens syfte är att ge nyan-
lända föräldrar de bästa möjliga 
förutsättningarna för att få en 
förståelse för sina barns skolgång, 
skolsystemet som helhet och för 
hur föräldrar kan vara en resurs 
för sina barns skolmål.

Ger föräldrar verktyg 
Genom Skolmöte på modersmål, 
möjliggörs det att elever når må-
len i större utsträckning och sam-
arbetet mellan hem/skola ökar. 
Utbildare är tvåspråkiga anställda 
på Fryshuset som utgår från en 
gemensam värdegrund. Kursen 

ger föräldrar verktyg för att kunna 
hantera en ny kultur och ett nytt 
system, för att kunna balansera 
och kombinera kraven från det 
svenskasamhället med erfarenhet 
från den egna kulturen. 
 
Teman som kursen utgår ifrån:

• Barnuppfostran i Sverige idag, 
nu och historiskt – olika stilar 
och förhållningssätt.

• Gränssättningar och regler- 
kontroll eller stöd.

• Familjestrukturer – möjlig-
heter och hinder i det nya 
samhället.

• Diskrimineringsgrunder och 
jämställdhet.

• Fritid, kompisar och internet.

• Skolsystemet, lagar, mål och 
betygsystem.

• Skolämnen, genomgång av 
ämnenas mål. Stöd och resur-
ser.

• Socioekonomiskt vet vi att en 
framgångsfaktor är att lyckas 
i skolan. Genom att involvera 
föräldrar tidigt i samarbetet i 
skolan så stärks det förebyg-
gande och främjande arbetet. 
Detta minimerar akuta  
situationer med misslyckande 
för alla parter. Genom att ge 
systematiska skolmöten på 
modersmål är vi övertygade 
att fler når målen i skolan på 
sikt.

Skolmöte på modersmål

Är ni intresserade av att 
erbjuda skolmöte kontakta 
Tina Toller tina.toller@frys-
huset.se 076-126 95 7 
www.fryshuset.se


