Avslutningskonferens

Hur lyckas vi få nyanlända
i utbildning och arbete?
Hotel Asian spa, Varberg
Tisdag 9 april klockan 9.00–16.30
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Registrering och fika från klockan 8.15.
I tre år har Integration Halland verkat för att förbättra, förstärka
och komplettera Arbetsförmedlingens etableringsinsatser. Nu delar
vi med oss av projektets erfarenheter – och sätter också in dem i en
större helhet.
Välkommen till en fullspäckad dag där vi varvar föreläsningar av
inbjudna gäster med Integration Hallands tips på konkreta insatser,
utvecklingsarbeten och lärutbyten. Vi hoppas kunna inspirera alla som
jobbar inom området, såväl chefer som medarbetare och politiker.
Anmälan: Vi behöver din anmälan senast fredagen den 22 mars.
Anmäl dig här. Dagen är kostnadsfri.
Frågor? Kontakta Anna-Maria Mårtensson, projektledare: 0731-47 25 53,
anna.martensson@hylte.se eller Niklas Olausson, biträdande projektledare: 010-487 54 38, niklas.olausson@arbetsformedlingen.se.
Om programmet: Några detaljer är kvar att lösa. Vi återkommer!

Program
Registrering och
morgonfika från
klockan 8.15.

Förmiddagsprogram, start kl. 9.00

•Inledning

Projektledarna Anna Maria Mårtensson och
Niklas Olausson ger en kort sammanfattning
av Integration Halland.

•Tema arbetsmarknad

•

Andreas Diedrich är docent i företagsekonomi. Tillsammans med
sitt forskarteam på Gothenburg Research Institute, Handelshög-
skolan, studerar han initiativ för utrikesföddas integration på arbetsmarknaden. Hur påverkas resultaten av samverkansformer, finanseringsupplägg och organisering?
Koppling till Integration Halland: Projektets organisation, erfarenhetsutbyte och samverkan.

hälsa
•Tema
Karin Weman Josefsson är universitetslektor i psykologi på Akade-

min för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad. Hon forskar om
hälsofrämjande arbete, om hur man skapar motivation till motion
och hållbara beteendeförändringar, och om digitala stödverktyg.

• Koppling till Integration Halland: Arbete med nyanländas hälsoutveckling i Hylte och Laholm. Resultat, utveckling och deltagarberättelser.
Lunchpaus klockan 12.00–13.00.

Eftermiddagsprogram

språk
•Tema
Malin Ronstad arbetar som SFI-lärare och men-

tor, samtidigt som hon studerar masterprogram i
didaktik på Göteborgs universitet. Hon talar om
förutsättningar och tillstånd som kan påverka inlärningen, med stark anknytning till olika forskningsteorier.

www.integrationhalland.se

Moderator:
Emma Gröndahl,
Hylte kommun

Vi behöver din
anmälan
senast
den 22 mars.

•Tema språk, fortsättning

Koppling till Integration Halland: Pedagogisk kartläggning – ny
metod från Kungsbacka förenklar språkinlärningen för personer
med inlärningssvårigheter.

•Tema värdegrund
Programpunkten håller ännu på att ta form.
•

Koppling till Integration Halland: Halmstads aktivitet SPURT (Sammanhang och personlig utveckling i rätt tid) har haft som fokus
att se en helhet mellan det privata och arbetslivet, med stort
fokus på värdegrundsdialog.

•

Värdet av ett gemensamt regionalt projekt

•

Bo Eriksson, Framtidsutbildning, projektets följeforskare, berättar
om områden där Integration Halland har gjort skillnad.
Paneldiskussion. Deltagare: Per Borg, kommundirektör, Hylte, Lena
Sommestad, landshövding, Länsstyrelsen Halland, Nina El-Hasan,
sektionschef, Arbetsförmedlingen Halland, samt en representant
för svenska ESF-rådet.

Avslutning klockan 16.30

www.integrationhalland.se

