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18. b. Medborgarförslag om integrationsarbete med bl.a.
integrationsklasser, fadderverksamhet, aktivitetsdagar
och feriearbeten på HVB-hem
Dnr 2016/125-109
16 mars 2016 inkom ett medborgarförslag om integrationsarbete med
bl.a. integrationsklasser, fadderverksamhet, aktivitetsdagar och
feriearbeten på HVB-hem.
Kommunfullmäktiges presidium har berett förslaget 12 april 2016.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 16 mars 2016
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Kommunfullmäktige
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 40 61 (fax)

www.vastervik.se
kommunfullmaktige@vastervik.se

Västerviks

Kommun

Blanketten skickas till:
Kommunfullmäktige
VästeNiks kommun
593 80 VästeNik
Blanketten kan också lämnas till:
Receptionen i kommunhuset, Fabriksgatan 21, VästeNik

MEDBORGARFÖRSLAG
Till kommunfullmäktige i Västerviks kommun

Telefon: 0490-25 40 00
E-post: vasteNiks.kommun@vasteNik.se
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Datum

I20160316
Förslag
Kort presentation av ditt medborgarförslag

Integrationsklasser i ämnet geografi, idrott och samhällskunskap
Fadderverksamhet
Aktiviteter och Aktivitetsdagar
Feriearbetet, som aktivitetsledare på HVB-hem

Motivering
En mer utförlig beskrivning av medborgarförslaget. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske.

Integrationsklasser: samarbete mellan IM, Na och Sa. Elever från IM går tillsammans med gymnasieeleverna
i ämnen som samhällskunskap, geografi eller idrott. Genom att gå tillsammans med svenska ungdomar
kommer eleverna från IM snabbare in på ett gymnasieprogram, lär sig språket, normerna och träffar nya
kompisar, vilket leder till att de integreras. Lärarna i de olika ämnena delar in eleverna i blandade grupper för
att underlätta mötet. De elever som hittar varandra kan stärka banden ytterligare genom att den svenska
ungdomen erbjuds att bli en fadder. En fadder ska hjälpa den nyanlända att snabbare komma in i samhället
genom att gemensamt gå på olika arrangemang.
Aktiviteter och aktivitetsdagar: Genom att sätta upp olika aktiviteter som matlagning, fotboll, och dans inom
kommunen och skolor skapas mötesplatser för unga. Sport är bra för att man kan förstå varandra även fast
man inte talar samma språk. Blandade grupper underlättar mötet mellan de svenska ungdomarna och de
nyanlända. Olika sportföreningar ska också bli involverade i aktivitetsdagarna, eftersom det kan leda till
"prova på dagar". Om föreningar informeras om integrationsbidrag kan föreningarna utöka sin verksamhet
och få fler medlemmar.
Feriearbete, som aktivitetsledare på HVB- hem för nyanlända. Svenska ungdomar (2-3 st.) ansvara för att
skapa roliga aktiviteter och berättar om saker som man kan göra i Västervik. En mötesplats skapas för
svenska och nyanlända ungdomar där jobbtillfällen skapas, språk utvecklas och fördomar minskar.

Namn och adress
Namn

Gymansieleverna i Sa15a och Na15a, lärare Kristina Holdar-Eskilsson
Postadress

Östersjöv.6
Postnummer

59332
Ort

Västervik
i Telefon

i 0491-254290
E-post

kristina.holdar-eskilsson@vastervik.se
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