Inklusion
Från flykting till kollega
- en webbinarieserie

Välkommen till en webbinarieserie om
hur vi bäst utformar integrationspolitiken
i Norden för att få fler nyanlända i
arbete.
Del 1: Inkludering i arbetslivet
Hör forskare och praktiker presentera verkningsfulla initiativ för arbetsinkludering och av nya
nordbor.
Vilka är erfarenheterna från kommuner i Norden
som lyckats korta vägen till jobb för nyanlända? Ta
del av lärande exempel på insatser och exempel på
tidig validering av kompetenser som ökar tillgång
till arbetsliv eller lärande.
Datum: Vecka 50, 2018 (datum kommer)

Del 2: Utrikes födda kvinnors etablering
Internationellt sett har kvinnor i Norden ett högt
arbetskraftsdeltagande, men sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är betydligt lägre.
Vid seminariet presenterar vi aktuell forskning,
diskuterar lämpliga policyåtgärder och lyfter goda
exempel på insatser för nyanlända kvinnor.
Datum: Vecka 5, 2019 (datum kommer)

Del 3: Civilsamhällets roll för inkludering
Alla är eniga om att civilsamhället spelar en avgörande roll för att öppna dörrar till yrkeslivet och
samhället i stort.
Hör civilsamhällesorganisationer och forskare diskutera vilken roll organisationerna spelar idag och
vilken roll de bör spela i framtiden.
Datum: Vecka 10, 2019 (datum kommer)
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Målgrupper
•
Integrationssamordnare i kommuner och
regioner
•
Ledare och praktiker inom utbildningssektor som arbetar med validering och möter
nyanlända
•
Beslutsfattare på kommunal-, regionaloch nationell nivå.
Färväntat utbyte
•
Få konkreta tips och verktyg på hur man
utformar ett välfungerande samarbete
mellan kommun, näringsliv, utbildningsorganisationer och civilsamhället.
•
Ta del av expertanföranden om hur kommuner arbetar som lyckats korta vägen till
arbete för nyanlända.
•
Knyta kontakter och utbyta erfarenheter
med nordiska kollegor och experter inom
integrationsområdet.
Registrera dig
Uppdateringar om program, datum och registreringslänk kommer att publiceras inom kort.
Vänligen följ informationen på www.nvl.org.
Kontakt
Antra Carlsen, Nordiskt nätverk för vuxnas
lärande, antr@via.dk, Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter, kristin.marklund@nordicwelfare.org, Helena Lagercrantz, Nordregio,
helena.lagercrantz@nordregio.org.
Webbinarieserie har utvecklats av
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande,
Nordregio och Nordens välfärdscenter
– med stöd från Nordiska Ministerrådet.

