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Välkommen!
Integration av barn och unga som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av vårt tids viktigaste utmaningar och att komma till ett nytt land
innebär stora förändringar för både individen och familjen. För barnen är skolan
den viktigaste arenan för integration och inkludering och för nyanlända med
flyktingbakgrund är det särskilt viktigt att komma igång med en vardag med
skola och vänner och allt som hör ett vanligt liv till. Som föräldrar behöver man
information om att lära känna hur det nya samhället fungerar och vad som förväntas av en. En del i att skapa förutsättningar för en lyckad inkludering i Norden är att ta tillvara och dela den kompetens som finns i de nordiska länderna.
Bland deltagarna i dagens konferens finns personer med egen erfarenhet att
ha kommit som flykting, tjänstemän och beslutsfattare som arbetar med integrationsfrågor och forskare och praktiker med lång erfarenhet och kunskap på
området integration och inkludering.
Vi hoppas att dagen blir fylld av erfarenhetsutbyten, nätverkande och goda
samtal med kollegor från hela Norden.

Anna Gärdegård 				
Kristin Marklund		
Projektledare				Projektledare
Nyanlända barn och unga i Norden
Nordisk samverkan om integration

Konferensen filmas av UR Samtiden (Sveriges television) och kommer senare att
läggas ut på Kunskapskanalen.se

www.integrationnorden.org
#integrationnorden

Moderator
Lene Johansen
Lene Johansen er bedst kendt som studievært på DR
– bl.a. mange år på TV-Avisen og Deadline – senest på
det globale magasin DR2 Dagen sammen med Jakob
Illeborg.
Hun er uddannet journalist med flere end tyve
års erfaring fra radio, tv og den skrevne presse – både aviser og magasiner. Lene Johansen skriver desuden bøger, holder foredrag, underviser og står bag to interviewserier: ‘Modige Kvinder’ fra 2008 om kvinder
forskellige steder i verden, der risikerer deres eget liv for en større sag.
Og ‘Europæiske Divaer’ 2014 med europæiske skuespillerinder over 60.
Lene Johansen har undervist på Den Journalistiske Efteruddannelse og højskolerne Krogerup og Vallekilde. Siden 2014 har Lene Johansen sammen med Karen Widding holdt sommerhøjskole på Ebeltoft Filmhøjskole.

Talare
Anders Sandvik
Anders er 46 år gamal familiefar, utdanna lærar med etterutdanning innan ledelse og organisasjonsutvikling. Han
har jobba som skuleleiar i 20 år. Dei siste 3 åra har han vore
assisterande rådmann med hovudfokus på oppvekst og
integrering i Vinje kommune øvst i Telemark i Norge. I meir
enn 15 år har han jobba med å legge til rette for integrering i skule og arbeidsliv. Tydelege krav stilt med varme og
omsorg og det å sjå enkeltpersonen er mantra i alt hans arbeid. Anders vil snakke
om hvordan Vinje kommune gjorde for å oppnå god integrering av nyankomne i
kommunen, hvor viktig det omkringliggende samfunn og hver og en er for det å få
folk til å føle seg velkommen.

Anna Gärdegård
Anna är projektledare för projektet Nyanlända barn och
unga i Norden på Nordens välfärdscenter. Anna är socionom och har under lång tid arbetat inom socialtjänsten
i Stockholm stad i olika funktioner såsom socialarbetare, projektledare och metodutvecklare inom missbruk,
socialpsykiatri, försörjningsstöd och barn och ungdom.
Anna har arbetat med utbildning och implementering
av nya arbetsmetoder, utveckling av samarbete mellan olika aktörer, kartläggningar och kunskapssammanställningar och utveckling av systematisk uppföljning och praktiknära forskning. Anna kommer att berätta om projektet ”Nyanlända barn och unga i Norden ”och skillnader och likheter mellan länderna.

Anna Jakobsson
Anna är avdelningschef för avdelningen för ensamkommande barn och unga i Örebro, Sverige. De senaste
nio åren har Anna arbetat med att bygga upp Örebros
kommuns mottagande av ensamkommande barn och
unga. I de revisioner som gjorts framgår att Örebro varit särskilt framgångsrika när det gäller ungdomarnas
etablering, förmåga till verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning. Som avdelningschef har Anna det övergripande ansvaret för
nio verksamheter och ca 100 medarbetare. Anna har tidigare arbetat på bland
annat Migrationsverket och inom Kriminalvården. En av Annas drivkrafter i yrkeslivet har just varit verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Anna kommer att prata om hur rutiner och struktur för samverkan hjälpt Örebro kommun
att åstadkomma positiva resultat för de unga.

Berit Berg
Berit er professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU og
forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning. Hun har fagbakgrunn som sosionom og sosiolog, med doktorgrad
i sosialt arbeid. Hun har forsket på innvandringsrelaterte
problemstillinger siden tidlig på 1980-tallet og har ledet
en rekke større forskingsprosjekter innenfor området innvandring, integrasjon og mangold. Hun har de siste årene
forsket et mye på problemstillinger knyttet til enslige mindreårige flyktninger. Berit Bergs presentasjon vil ta utgangspunkt i flere nylig avsluttede forskningsprosjekter med fokus på skole, språkopplæring og sosial integrering av mindreårige
flyktninger i Norge.

Gitte Stærk
Gitte Stærk er ansat som konsulent i Bydelsmødrenes
Landssekretariat. Bydelsmødre er primært kvinder med
etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i
lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede
og som det etablerede system kan have vanskelig ved
at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som
bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe
sig selv, deres børn og familie.

Hildegunn Fandrem
Hildegunn er Professor i pedagogik, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora Læringsmiljøsenteret
– Stavanger. Læringsmiljøsenteret i Stavanger är ett nationellt forskningscenter som arbetar i nära samarbete
med praxisfältet. Hildegunn forskar om psykosocial anpassning hos invandrarungdomar, hur anpassning sker
till en ny kultur och hur de har de psykologisk, känslomässigt och socialt. Nu senast har hon fokuserat på inkluderingsprocesser i
flerkulturella klassrum och på betydelsen för nyanlända elever att ha gått i introduktionsklass. Hildegunn kommer att tala om olika strategier för anpassning
till ny kultur och vad lärare och annan personal kan göra för att de nyanlända
eleverna ska känna sig inkluderade.

Kristin Marklund
Kristin är projektledare för ”Nordisk samverkan om integration” på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Kristin har
många års erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete
i Stockholms stad och på Socialstyrelsen. Kristin har tidigare varit projektledare för ett nordiskt projekt om tidiga
insatser till familjer och barn på Nordens välfärdscenter.
Kristins senaste arbete var som chef för enheten för social
utveckling med ett regionalt ansvar för våld i nära relationer och folkhälsofrågor.

Dessutom var hon ansvarig för nationella regeringsuppdrag om prostitution och
människohandel och utsatta EU-medborgare.

Lilia Lahmar
Liia från Linköping i Sverige, med rötter från Tunisien, arabisk och fransktalande. Lilia har jobbat 17 år i skolbranschen
med inriktning elev- och familjestöd och är utbildad elev
och behandlingsassistent. Hon är även utbildad samtalsoch gruppledare för metoderna Cope, Komet, Nya steg och
Lära tillsammans samt ART tränare. Lilia arbetar nu som familjestödjare och gruppledare för Brobyggare som fungerar
som en länk mellan föräldrar och professionella oavsett nationalitet. Lilia kommer
att berätta om sitt arbete som familjestödjare och Brobryggare och vad som kan
vara särskilt viktigt att tänka på i mötet med nyanlända familjer.

Mehrad Darvishpour
Mehrdad är docent vid Mälardalens högskola, Sverige.
Mehrdad skrev sin avhandling om ”invandrarkvinnor
som bryter mönstret” (2003) vid Stockholm universitet
och är nu docent och senior lektor i socialt arbete och
genus- ungdom -och etnicitetsforskare vid Mälardalens
högskola. Han har publicerat många vetenskapliga texter och medverkat i flera rapporter på regeringens uppdrag om invandrarkvinnor, hedersproblematik i skolor, maskulinitet, etnicitet
och jämställdhet. Mehrdad är också redaktör till boken ”Migration och etnicitet.
Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige”. Han leder pågående forskning som
handlar om integration och jämställdhetsutveckling bland nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar i Sverige. Mehrdad kommer att presentera
nytt resultat av denna forskning.

Mette Blauenfeldt
Mette er sektionschef i Dansk Flygtningehjælp Integration. Mette er uddannet socialrådgiver og har arbejdet
med modtagelse og integration af flygtninge og indvandrere i forskellige kommuner samt med rehabilitering af torturoverlevere. De sidste 10 år har Mette i
Dansk Flygtningehjælp arbejdet med vidensformidling, kompetenceopbygning og metodeudvikling af
indsatser i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge i Danmark
- herunder programmet MindSpring. Mette har udgivet flere publikationer om
sårbare flygtning. Hun vil fortælle om metoden Mindspring som kan bruges
sammen med børn, unge og styrke og støtte til forældreskapet.

Pia Rosengård-Andersson
Pia är socialarbetare och familjeterapeut och jobbar som
avdelningschef inom den hälsofrämjande NGO-organisationen Folkhälsan i Finland. Avdelningen Familjer och
relationer arbetar med hälsa och välmående med inriktning på våra nära relationer. Våra tre fokusområden är: 1.
Hälsofrämjande arbete med väntande- och småbarnsfamiljer 2. Riktat familjearbete genom föräldra- och familjestödjande program och kamratstödsgrupper. 3. Mobbningsförebyggande arbete genom att arbeta för trygga relationer inom dagvård, skola och i barn och
ungas idrottsutövande, samt sexuell hälsa och respektfullt bemötande. Folkhälsans målsättning att ha låga trösklar och arbeta inkluderande, vilket även
innefattar mångkulturalitet och integrationsarbete. Pia kommer att presentera
metoden FHille, ett skolförberedande program som föräldrar och barn kan arbeta/leka med tillsammans.

Tiahes Thiaharajaer
Tiahes er Bydelsmor i Holstebro, hvor hun bor med sin
mand. Tiahes blev uddannet som Bydelsmor i 2010.
Tiahes kom til Danmark fra Sri Lanka for cirka 30 år
siden. Tiahes har to døtre.
Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som
det etablerede system kan have vanskelig ved at nå. Bydelsmoren lytter,
formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted,
som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan
hjælpe sig selv, deres børn og familie.

Esraa Mohammad
Esraa er 23 år og kommer oprindeligt fra Irak men
har boet i Danmark de sidste 15 år. Esraa forlod Irak
da hun var 6 år gammel og undervejs på flugten
har Esraa boet 2 år i Tyrkiet. Esraa startede i Red
Barnet Ungdom for næsten 5 år siden som frivillig
og har siden været med til at starte 2 projekter op.
På nuværende tidspunkt er Esraa projektleder for en
børneklub i Nærum.
Red Barnet Ungdom er en ungdomsorganisation, der gennem frivillige indsatser arbejder for at fremme børns rettigheder. Red Barnet Ungdom har ca.
3.500 medlemmer og 1.300 aktive frivillige. En af de store indsatser i organisationen er Børn på flugt. Her laver unge frivillige projekter for børn på landets
asylcentre, derudover tilbyder vi kolonier for asylbørn og endeligt har vi venskabsgrupper for børn, der er nytilflyttede i en kommune efter at de sammen
med deres familie har fået opholdstilladelse.

Nordens välfärdscenter
Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet inom
social- och hälsosektorn. Nordens välfärdscenter utvecklar den nordiska välfärdsmodellen och rättar sin verksamhet efter de utmaningar som det nordiska välfärdssamhället står inför. Vi arbetar bland annat med integration, barnoch äldrefrågor, folkhälsa, funktionshinderfrågor och välfärdsteknologi.
www.nordicwelfare.org
Twitter: @Nordicwelfare1
Hösten 2016 fick Nordens välfärdscenter i uppdrag av Nordiska ministerrådet
att ansvara för projektet ”Nordisk samverkan om integration”, i nära samarbete med Nordregio. Projektet ska vara en clearing-central, dvs ett nordiskt
nav för utveckling och erfarenhetsutbyte inom integrationsområdet. På
vår webbplats presenterar vi jämförelser mellan länderna, aktuell forskning
om migrationens effekter och lärande exempel. Vi samlar även ett urval av
de senaste nyheterna inom nordisk och internationell migrationspolitik.
www.integrationnorden.org
Twitter: @IntegrationNR #integrationnorden

Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret för det nordiska samarbetet. I praxis är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrar och till nordiska samarbetskommittén som svarar för den
löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet.
www.norden.org
Twitter: @nordensk #nrpol #norden2017
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