ÖPPNA FÖRSKOLAN
Ett projekt som stödjer den nyanlända familjen med uppsökande verksamhet och samhällsinformation i samverkan

Integration & Föräldraskap - Ett EU-projekt på Öppna förskolan
En HUB är detsamma som ett nav, dvs en plats där många verksamheter och aktörer samlas på en gemensam arena
för att underlätta för projektets målgrupp, den nyanlända familjen. På öppna förskolan finns redan den här arenan
för att mötas. Projektets syfte är att utveckla vår HUB så att målgruppen lättare ska kunna ta del av u tbudet i
samhället så att vägen in i det nya landet blir enklare. Det gör vi genom att utveckla vår egen verksamhet med
uppsökande verksamhet och samhällsinformation samt genom att bjuda in lokalsamhället till samverkan. Det här
projektet bygger på att vi inom ramen för vår verksamhet knyter nya kontakter med nyanlända föräldrar som vi bjuder in till
vår verksamhet och gemenskap för att ge dem en bättre integration tillsammans och i samverkan med det närliggande
lokalsamhället. Tillsammans gör vi vägen in i Sverige lättare!

Projektets mål och huvudsakliga inriktning - Hela familjen i centrum
Projektets mål är att skapa ett nav, en Integrations-HUB med öppna förskolan som arena som ska underlätta för hela
den nyanlända familjens integration i det svenska samhället. Projektet ska utveckla en modell för uppsökande
verksamhet och ta fram ett informationsmaterial med film, text och bild. Materialet ska utgå från målgruppens behov
och från begreppen värden, välfärdsstat och vardagsliv. En del av filmerna kommer att översättas till de största språken.
Projektet kommer att bidra till en mer effektiv integration av hela den nyanlända familjen som på sikt kan leda till en ökad
sysselsättningsgrad och en positiv utveckling i stadsdelar med utanförskap.

En kurs med fokus på föräldraskap och det lokala närsamhället
Inom ramen för projektet erbjuds samhällsinformation med fokus på föräldraskap och koppling till det lokala närsamhället
på Uppsalas sex öppna förskolor. iHUB-kursen är på 15 veckor och tar upp förljande fem teman; Förskola/Skola,
Hälsa, Kultur/Fritid, Påverkan och Utbildning/Arbete. Varje tema har en lokal anknytning och samverkan sker med lokala
aktörer. Utgånspunkten är hela tiden målgruppens behov av information för att kunna vara en aktiv förälder i sitt nya
hemland. Här sker samverkan både med deltagarna och våra samverkanspartners. I iHUB-kurserna kommer vi bland
annat att ta upp; Öppna förskolan, förskolan och skolan i närområdet. Var ligger vårdcentralen i närområdet? Vad kan
man göra i naturen? Var ligger biblioteket? Hur fungerar en demokrati? Vilka rättigheter och skyldigheter finns det?
Målet är en ökad förståelse för det nya landet Sverige och en ökad empowerment för föräldraskapet, delaktighet och
integration.

Amif:s motivering till bifall (i urval)

Projektets måluppfyllelse bedöms ligga väl i linje med det nationella programmet för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif). Sökanden bedöms ha goda sakkunskaper samt tillräklig och bevisad erfarenhet och kapacitet att bedriva
projektet. Målgruppen har också stor möjlighet att vara delaktig. Relevanta aktörer i samarbetet har identifierats
och engagerats. Projektet möter väl de nationella behoven av att underlätta den nyanlända familjens integration i det
svenska samhället, och bedöms därför relevant utifrån den rådande situationen i Sverige.
Projektet drivs i dag på inom ramen för Öppna Förskolan i Uppsala kommun och finansieras av Europeiska unionen Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Intresserad av att veta mer? Tag gärna kontakt: Maria Norrman Erixson, projektledare
IntegrationsHUB Öppna förskolan. 018-727 77 00 / maria.norrman-erixson@uppsala.se

