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Medlemmar:

Speciell målgrupp får
hjälp på folkhögskolor
Det är viktigt för nyanlända, som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade,
att de också får hjälp med språk och samhällskunskaper för att kunna integreras i det
svenskas samhället.
På uppdrag av, och i samarbete med,
Folkbildningsrådet och arbetsförmedlingarna arrangerar för närvarande tre
folkhögskolor i länet kurser för en specifik målgrupp av nyanlända. Verksamheterna genomförs med hjälp av regeringspengar.
–Det står i uppdraget från Folkbildningsrådet och arbetsförmedlingen att
kurserna ska vända sig till de som har
extra stort behov. Det kan handla om
upplevda traumatiska händelser, olika
funktionsnedsättningar eller sociala
svårigheter att klara sin livssituation,
berättar rektor Elaine Lindblom på
Karlskoga Folkhögskola, där kursen går
under rubriken ”Språk och framtid”.
I Karlskoga hålls nu den andra halvårskursen. Även i Örebro och Hällefors
har folkhögskolarna liknande kurser
igång. De aktuella personerna hänvisas

till skolorna genom AF, och kursverksamheten ska ske under de två första
åren de bott i Sverige.
–De går här på heltid och det tycker vi
är bra. Inte minst för att de ska slippa
stressa till olika platser för att upprätthålla
en heltidssysselsättning, menar Elaine.
Halva tiden läser man svenska och
under den andra hälften skaffar man sig
lärdom kring att förstå det svenska samhället. Det kan handla om arbetslivsorientering, att förstå hur samhällets kommuner och myndigheter fungerar och
likaså hur jobbsökande med cv går till.
–Vi försöker också se till att de får
sina tidigare kompetenser validerade på
något sätt.
Elaine Lindblom upplever att ”eleverna”
trivs väldigt bra, och att skolan är en bra
miljö där de kan integreras med andra
studerande. I den dialogen lär de sig

Rapporten från ROS är klar
”Omställningsaktiviteterna i länet har
vuxit explosionsartat 2011-2014”. Det
kan man läsa i rapporten från Regional
Omställning i Samverkan, ROS, sammanställd av Niklas Högberg och Ankie
Rauséus.
Omställningsrörelsens bidrag till en
hållbar framtid i länet har gett effekter
och möjligheter. Framtidsveckan har
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Elaine Lindblom, rektor på
Karlskoga folkhögskola
mycket. Varje kurs avslutas med ett
treparts samtal mellan deltagaren, läraren och handläggaren på AF, innan AF
tar över igen.
–Det är ju viktigt att det finns en
planerad fortsättningsverksamhet för
personerna för att de ska kunna gå vidare
i det svenska samhället, påpekar Elaine.
På folkhögskolan i Karlskoga hoppas
man på att kunna få nya medel så de
kan hålla ytterligare en kurs i höst.
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Bidragsnej kräver ideella insatser
Medmänsklighet måste gå före byråkrati. Det menar Anna Sunneteg,
verksamhetsansvarig på ABF i Hallsberg, som startat upp studiecirklar för
asylboende, bland annat i Askersund. Något studieförbundet betalar själva.
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Margaret Englund är cirkelledare för ABF. På Linden i Askersund lär hon asylboende
enklare fraser för att de lättare ska kunna konversera ute i samhället.
Anna Sunneteg tycker att Folkbildningsrådets beslut att inte betala ut stadsbidrag
för verksamheter som vänder sig till
asylboende är helt fel.
–Många av dem kommer att stanna
i Sverige, och ju snabbare de lär sig
svenska och hur samhället fungerar, desto
lättare blir deras anpassning här. Det vore
ett slöseri med tid och resurser om vi inte
kan medverka här, förklarar hon.
Att Folkbildningsrådet nu sagt nej till
bidrag blev en stötesten för studieförbun-

den. Speciellt eftersom asylboende själva
uttryckt ett behov och en önskan att få
lära sig svenska för att kunna bli förstådda vid möte med svenskar. Anna
Sunnetegs övertygelse var att starta
cirklar, för att se hur det går.
–Allt bekostas av oss själva, men
bygger på att vi har ideella resurser som
leder det hela. Annars har det ju inte
gått, konstaterar Anna.
En av cirklarna drivs på Linden i
Askersund av cirkelledaren Margaret

Ny medarbetare

På gång...

Hej där ute!
Jag heter Björn Palmqvist och skall
försöka axla Gudrun Pärnarps roll som
skribent i detta medlemsblad. Min
bakgrund kort är att jag varit polis i 17
år, men sadlade om i slutet av 80-talet
till journalist.
Först på Länsposten under 13 år och
senast som lokalredaktör på Nerikes
Allehanda mellan åren 1999-2012. Just
nu står jag som arbetssökande, och
känner mig dessvärre inte ensam i den
situationen.
Jag hoppas att vi ska finna ett
fint utbyte för att skapa årets nummer av Nytt från folkblildningen.
Allt bygger ju på att vi har bra
kontakt och att ni där ute skickar
tips och idéer som jag sedan kan
ta hand om.
Väl mött i folkbildningens anda.
Björn Palmqvist
bjornpalma52@gmail.com

Att sudda ut gränser och istället samverka inom samma område, oberoende
av läns- eller kommungränser har sina
vinster. Ett bevis för det är nätverkandet
i Tivedsbygden. Bland annat i det
gränsöverskridande arrangemanget
Sköna maj. I år sker arrangemanget
för sjätte året runt sjön Unden. Den
infaller i år 9-17 maj, och med 50-talet
aktörer i programbladet. Flera studieförbund är delaktiga på olika sätt.
Sensus Studieförbund i Örebro inbjuder
till ett informationsmöte om hur man
med återbruk kan inleda sin första lya.
Ett projekt som vänder sig till dem som
är kreativa och brinner för hållbar utveckling. Mötet hålls på Tegelbruket på
Lertagsgatan 2 i Örebro, i lokal Rosa
onsdagen den 25 mars klockan 17–19.
–Vi välkomnar alla som vill vara med
och skapa coola grejer av återvunnet
material, meddelar Annelie Jansson på
Sensus.

Englund. Till sin hjälp har hon oftast
flera andra ideellt engagerade personer.
Ett 30-tal asylsökande från Iran, Syrien
och Afghanistan deltar med stor inlevelse.
–De är väldigt intresserade av att lära
sig, både svenska och annan samhällsorientering, berättar Margaret.
–De behöver svenska kunskaper och
vänner för att kunna gå vidare och få en
bra start i Sverige, tillägger hon.
De pågående cirklarna är också
tänkta som en förberedande insats inför
lärandet på SFI. En annan poäng med
verksamheten är att de asylboende även
ska ha något att ägna sig åt i en väntan,
som inte ska kännas som en förvaring.
–En önskan är att få till stånd ett
fungerande samarbetsnätverk tillsammans
med myndigheter, migrationsverket och
kommunerna, påpekar Margaret.
Anna Sunneteg i Hallsberg funderar
även över att starta upp en cirkel enbart
för kvinnor, så de kan få framföra sina
egna frågor, utan att männen dominerar
samtalen.
–Men det kräver att vi får till oss fler
ideella krafter som vill arbeta med det
här. Vi jobbar på det.

Onsdagen den 18 mars ges en konsert
i skolans aula med musiklinjens
klassiska inriktning.
Samma vecka, lördagen den 21 mars,
handlar det om klassisk musik i
Nicolaikyrkan i Örebro, och samma
kväll är musiklinjen förband på jazzklubben i Hallsberg. Mötesplats Kävesta
anordnas den 8 april. Konsert med
Wirénkvartetten och Elain Olsson står
på programmet.
En stor dag i Kävesta är givetvis Kävestadagen lördagen den 25 april. Öppet
hus, och alla skolans linjer visar upp
vad de arbetat med under året. Dans,
konst, musik och prova på lektioner.
Skolan hinner också med en klassisk
lunchkonsert den 29 april i Nicolaikyrkan i Örebro.

Jazzklubben i Hallsberg är åter aktuell
den 6 maj. Musiklinjen ger konsert
tillsammans med Ewan Svensson. Samma månad, den 28 och 29:e, infaller
danslinjens slutproduktion på Nya Teatern i Örebro. Vårprogrammet avslutas
En titt i Kävesta folkhögskolas den 3 juni med en konsert med kör
kulturkalender för våren visar på många och kammarmusik i Nicolaikyrkan
musikinslag på olika platser i länet. i Örebro.

