
Fem den femte
från Integration Halland juli 2017

Var med och lös integrationsutmaningar i Europa!
I höst står Integration Halland tillsammans med Lokalt ledd utveckling Halland värd för nästa 
nätverksmöte i transnationella projektet Immigrant integration in rural areas (IIRA). 

IIRA startade förra året mot bakgrund av de liknande integrationsutmaningar som finns i många 
EU-länder och de möjligheter till samverkan som följer på det. Besökare från Sverige, Finland, 
Tyskland och Österrike väntas till konferensen som kommer att kretsa kring temat hur offentlig, 
privat och ideell sektor kan arbeta med integration av nyanlända på arbetsmarknaden, såväl till-
sammans som var för sig.

Mötet hålls 19-20 september i Varberg. In 
och läs inbjudan med program på vår 
hemsida och intresseanmäl dig till konferen-
sen senast 20 augusti! 

Mer information om IIRA finns på 
projektets hemsida.

På SR Hallands hemsida kan du även lyssna 
på en intressant intervju med Anna Larsson, 
initiativtagare till Hylte Sport och Event, ett av de ideella initiativ som nätverksmötets deltagare 
kommer att ha möjlighet att besöka.

Ullbaggenominerade!
Projektet IIRA har även glädjande nog slutnominerats till en Ullbagge av Landsbygdsnätverket, 
inom kategorin internationellt samarbete! Ullbaggen delas ut i flera kategorier till goda exempel 
på projekt eller organisationer som får EU-finansiering från landsbygdsprogrammet, havs- och 
fiskeriprogrammet eller programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling. I 
november får vi veta om IIRA kammar hem priset, då Landsbygdsgalan går av stapeln.

Läs mer på Landsbygdsnätverkets hemsida.

@integrationhalland
integrationhalland.se
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Bild från IIRA-konferens i november 2016

http://integrationhalland.se/integrationhalland/media/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/inbjudaninternationelltnatverksmoteomintegrationivarberg.5.325c584a15ca981e4c52569.html
http://integrationhalland.se/integrationhalland/media/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/inbjudaninternationelltnatverksmoteomintegrationivarberg.5.325c584a15ca981e4c52569.html
http://ruralintegration.eu
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6729318
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/landsbygdsgalan2017/ullbaggepriset.4.77344a8415a3416999364d56.html
http://instagram.com/integrationhalland
http://integrationhalland.se
http://instagram.com/integrationhalland
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Nya språkvänner i Halland
Att vara språkvän är som bekant en finfin chans att bidra till integration i praktiken och nu star-
tas två nya språkvänsprojekt i Halland. Ett via Berte museum i Slöinge och ett via Hylte kom-
mun i samarbete med Svenska kyrkan, med finansiering från Länsstyrelsen. 

Hör mer om Berte museums projekt i ett klipp från SR Halland och om Hylte kommuns språk-
vänsprojekt på kommunens hemsida.

På gång i Sverige

Gratis svenskaverktyg från Länsstyrelserna
Länsstyrelserna lanserar nu det digitala språkinlärningsverktyget Lära svenska via 
informationsverige.se, en hemsida som även innehåller samhällsinformation riktad till nyan-
lända svenskar på tio olika språk. Lära svenska kan man använda själv eller med andra, oavsett 
förkunskaper. Verktyget innehåller bland annat filmer, ordlistor och övningar och är helt gratis. 
På hemsidan finns även information om hur man kan möta andra att prata svenska med, till 
exempel olika appar och språkvänsprojekt.

Se reklamfilmen om Lära svenska på youtube, och nå själva verktygen här.

Ännu mer språk!
I juli 2016 blev sfi en del av den kommunala vuxenutbildningen istället för att vara en egen skol-
form, och nu har den första statistiken för komvux-sfi kommit. 
Antalet elever ökade med 8,5 % mellan 2015 och 2016, och den största andelen, 27 %, av elever-
na i sfi under förra året kom från Syrien. Av de elever som har följts sedan 2014 hade 65 % fått 
godkänt på någon kurs t.o.m. 2016.

Läs mer statistik om sfi på Skolverkets hemsida.

Utbildningsplikt kan införas i etableringen av nyanlända
Vid årsskiftet införs ett nytt regelverk för nyanländas etablering. Nu föreslår regeringen att en 
del av det ska vara en utbildningsplikt. Utbildningsplikten ska gälla de personer som bedöms 
behöva utbildning för att kunna matchas till arbete, och innebär att personen måste tacka ja till 
en anvisad utbildning för att få etableringsersättning.

Läs mer om utbildningsplikten hos Arbetsmarknadsdepartementet.

Månadens instagram
Bild från Integration Hallands aktivitet Min väg till arbete 
med ABF på besök för svenskaträning med deltagarna.
Följ Integration Hallands vardag på @integrationhalland!

Till sist… 
Ha en riktigt skön sommar och semester! 
Nästa nyhetsbrev kommer 5 augusti.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6730961
http://hylte.se/omwebbplatsen/nyhetsarkivet/nyheterhyltekommun/hyltefarpengarforsprakvansprojekt.5.325c584a15ca981e4c585.html
http://www.informationsverige.se/Svenska/lara-svenska/Sidor/Lara-svenska.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=rmkWhz6ryKA
http://www.informationsverige.se/Svenska/lara-svenska/Sidor/Lara-svenska.aspx
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2017/statistik-om-kommunal-vuxenutbildning-i-sfi-2016-1.261785
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/fragor-och-svar-om-utbildningsplikten/
http://instagram.com/integrationhalland

