
 

 
Dagens moderator: Lene Johansen, journalist 

 
Program 
 

9.30 – 10.00  
Välkomstkaffe och registrering 

10.00 – 10.10  
Öppning av konferensen 
Ewa Persson Göransson, Direktör på Nordens välfärdscenter, Sverige 

Tema: Föräldrastödsinsatser och skolförberedande insatser 

10.10 – 10.30 
Det lönar sig med tidiga insatser - Nordisk samverkan om integration 
Kristin Marklund, projektledare, Nordens välfärdscenter  

10.30 – 10.50  
Föräldrastödsprogram till nyanlända familjer 
Mette Blauenfeldt, MindSpring Kompetencecenter, Danmark 

10.50 – 11.20  
Paus 

11.20 – 11.50  
Vad säger forskning om stöd till nyanlända barn och familjer? 
Berit Berg, professor, Institutt for sosialt arbeid, NTNU och forskningschef, NTNU 
Samfunnsforskning, Trondheim, Norge  

11.50 – 12.10  
Föräldrastöd till nyanlända familjer – Brobyggare i familjecentraler och på 
förskolor/skolor 
Lilia Lahmar, Linköpings kommun, Sverige 



 

 

 

12.10 – 12.30  
Fhilleguide stödjer och lotsar familjer med barn i åldern 4–7 år. Skolförberedande 
program från Finland 
Pia Rosengård Andersson, Folkhälsan, Finland 

12.30 – 13.30  
Frokost / lunch 

Tema: Skolan som arena för inkludering 

13.30 – 13.50  
Nordiska jämförelser om mottagande och organisering av skolgång till nyanlända barn 
Anna Gärdegård, projektledare, Nordens välfärdscenter 

13.50 – 14.20  
Barn och ungas olika strategier i mötet med det nya samhället - vad bör lärare och 
andra göra för att nyanlända eleverna ska känna sig inkluderade 
Hildegunn Fandrem, professor i pedagogik, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, 
Læringsmiljøsenteret – Stavanger, Norge 

14.20 – 14.40  
Vinje kommun, en kommun som fått pris för sitt framgångsrika arbete med integration 
– om det omgivande samhällets betydelse 
Anders Sandvik, oppvekst- og integreringsansvarleg och assisterande rådmann, Vinje     
kommune, Norge 

14.40 – 15.10  
Kaffe 

15.10 – 15.30  
Om strukturerat insatser för ett självständigt liv med utbildning, arbete och bostad. Hur 
samverkan mellan skola, socialtjänst och ideella krafter resulterar i ett välfungerande 
mottagande.  
Anna Jakobsson, avdelningschef, Örebro kommun, Sverige 

15.30 – 16.00  
Nyanlända ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling i samhället 
Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete, Mälardalen högskola, Sverige 

16.00 – 16.30  
Frivilliginsatsers betydelse för barn och ungas integration 
Tiahes Thiaharajaer och Gitte Stærk från Bydelsmødre i samtal med Esraa Mohammad och  
Camilla Carlsson från Red Barnet Ungdom, Danmark 
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