
Lärande från Integration Halland presenterades  
på ESF-konferens
Erfarenheter från Integration Halland presenterades vid en konferens med ESF (Euro-
peiska socialfonden) i Göteborg i mitten av januari. Projektets följeforskare Bo Eriksson, 
Framtidsutbildning AB, medverkade och berättade om den utvärdering som han gör 

av Integration Halland och ytterligare fyra 
projekt.  
 
Hans analys visar bland annat att projekten 
har kunnat ge en mer individanpassad ser-
vice än vad reguljär verksamhet gör. Att ge 
sådan är nödvändigt för att korta vägen till 
utbildning och arbete, enligt Bo Eriksson. 

Under dagen spreds erfarenheter från ytter-
ligare några av de cirka 50 projekt som fått 
pengar från EU:s socialfond för att arbeta 
med utrikesfödda och nyanlända. Cirka 180 
personer från södra Sverige deltog i konfe-
rensen.

Läs mer på ESF:s webbplats 
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Nu har programmet för avslutningskonferensen  
den 9 april tagit form. Dags för anmälan!
Massor av inspiration ska det bli när Integration Halland håller avslut-
ningskonferens på Hotel Asian spa i Varberg tisdagen den 9 april. 

Dagen har ett fullspäckat program som utgår från de teman som pro-
jektet har inriktats på: arbetsmarknad, hälsa, språk och värdegrund. 
Tanken är att sätta in Integration Hallands erfarenheter i ett större 
perspektiv. Föreläsningar av inbjudna gäster från forskarvärlden 
varvas med projektets tips på konkreta insatser, utvecklingsarbeten 
och lärutbyten.

Bland föreläsarna kan nämnas Andreas Diedrich, docent i före-
tagsekonomi, Karin Weman Josefsson, universitetslektor i psyko-
logi, och Malin Ronstad, SFI-pedagog.

Läs hela programmet på Integration Hallands webbplats

•

•

Bo Eriksson, Framtidsutbildning AB, talade om vikten av att  
se  hela människan i de insatser som görs.

https://www.esf.se/min-region/vastsverige/konferens/kunskapsochresultatspridning_temaintegration/
http://www.integrationhalland.se/integrationhalland/media/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/snartdagsforslutkonferens.5.135b940167309ec841141d3.html


Framgångsrik Kungsbackametod spreds till SFI-personal  
och Arbetsförmedlingens mobila team  
 
Med hjälp av pedagogisk kartläggning kan nyanlända med inlärningssvårigheter lättare komma 
vidare med att lära sig svenska. Metoden har utvecklats inom Integration Halland i Kungsbacka 

och ingår nu i den ordinarie verksamheten. I kartlägg-
ningen utreds de nyanländas behov av stöd, så att hinder 
som finns för deras inlärning kan undanröjas. 

Metoden presenterades nyligen för halländsk SFI-per-
sonal: rektorer, specialpedagoger, lärare och kvalitetsan-
svariga, samt för Arbetsförmedlingens mobila team. 

Träffen hölls i  Halmstad, där Frida Svärd, enhetschef, 
och Ingela Eliasson, specialpedagog, berättade om hur 
de arbetar. Intresse väcktes för att använda metoden 
även i andra kommuner. 

Arrangör för träffen var projektet InVäst i samarbete 
med Integration Halland.

Ingela Eliasson, specialpedagog från Kungs- 
backa, presenterade metoden pedagogisk  
kartläggning. 

Många tog chansen att träffa arbetsgivare vid mingel i Halmstad 
 
Många nyanlända tog chansen att träffa arbets-
givare när projekten Moving on och Integra-
tion Halland bjöd in till mingeleftermiddag på 
Halmstads teater den 5 februari.   

På plats fanns såväl privata arbetsgivare som 
chefer inom Halmstads kommun, företrädare 
för arbetsförmedlingen och studiesamordnare. 
De nyanlända fick möjlighet att ställa sina frågor 
och få tips om ingångar till arbetmarknaden. 

Bland de cirka 200 personer som deltog fanns 
Integration Hallands aktivitetsdeltagare från 
Laholm, Halmstad, Hylte och Varberg. Inititativ till projektets medverkan kom från Engella 
Ameri, ledare för aktiviteten SPURT i Halmstad.

www.integrationhalland.se

•

•

DUA-nätverket träffas igen 
 
På Integration Hallands initativ har ansvariga inom DUAN, Delegationen för unga och nyan-
lända till arbete, träffats återkommande i ett regionalt forum. Den 12 mars hålls sista träffen i 
nätverkets nuvarande form. Mötet kommer bland annat att handla om hur den regionala sam-
verkan kan få en fortsättning när Integration Halland har avslutats. 

•

•

Niklas Olausson, biträdande projektledare, berättar  
om Integration Halland. 

http://www.integrationhalland.se


•

Internationellt projekt på väg att avslutas – slutrapport på gång 
 

I vår avslutas det internationella Leaderprojektet IIRA, Im-
migrant Integration to Rural Areas, som Integration Halland 
har varit en del av sedan 2017. 
 
Fyra projekt i Tyskland, Österrike, Finland och Sverige har 
deltagit i utbytet och i januari samlades ledningarna för 
dessa i Berlin för att summera erfarenheter. De konstatera-
de att utbytet har berikat integrationsarbetet och gett nya, 
värdefulla, kontakter. IIRA:s arbetet ska nu presenteras i 
en broschyr där även alla samarbetspartnernas aktiviteter 
dokumenteras.

Från Integration Halland deltog projektledare Anna Maria Mårtensson, biträdande projektleda-
re Niklas Olausson och från Leader, Lokalt ledd utveckling Halland, Marion Eckardt. 

Gänget som samlades i Berlin för att  

summera projektet. 

Hälsa och motivation – temat för träff med medarbetarnätverket
 
Motivationens betydelse för hälsoutveckling var temat för den senaste i raden av nätverksträffar 
för projektets medarbetare. Den hölls på Hotell Strandbaden i Falkenberg den 8 februari. 
 
Lovisa Bertilsson, aktivitetsledare i Lahom, berättade om goda resultat från hälsoutvecklings-
aktiviteterna i Laholm och Hylte och universitetsadjunkt Bodil Klingvall föreläste om metoden 
motiverande samtal. Deltagarna fick konkreta tips och fick även göra samtalsövningar. 

I ett avslutande inslag berättade Anna Larsson från Hylte sport och event om lyckade hälsosats-
ningar för nyanlända och hon fick också upp alla deltagarna i en uppiggande dans som lockade 
fram många leenden.

Nästa träff hålls den 8 mars och då är temat språk. 

www.integrationhalland.se

•

•

Anna Larsson fick alla att dansa loss, exempelvis projektle-
darna Niklas Olausson och Anna Maria Mårtensson.  
Lovisa Bertilsson, aktivitetsledare i Laholm, berättade om 
hälsoutbildningen. Engagerat samtal mellan Henric Brück-
mann, Basem Ali och Hiba Zamrik. 

http://www.integrationhalland.se

