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Dnr Kdn 2016/4

Redovisning av tilldelade medel angående ensamkommande flyktingar

Järfälla fritidsgårdar
Under den senare hälften av 2015 och framåt har fritidsgårdarna tagit emot många
ensamkommande flyktingbarn, speciellt pojkar.
Då fritidsgårdarna har stor tillgänglighet med mycket öppet har enheten satsat på att
förstärka den ordinarie verksamheten med ytterligare personal.
Vissa riktade insatser har gjorts. I Kallhäll har ca 40 ensamkommande ungdomar
kommit till Källtorpskolan. Station 7 och skolan har lagt upp besök på fritidsgården
ungdomarna kommer några i taget med tolk och får en introduktion av vad man gör
på en fritidsgård.
Tallbohovs fritidsgård har haft väldigt många nyanlända besökare på dagtid under
våren, samt haft öppet hela sommaren.
Övriga gårdar har haft utökat antal veckor med mer öppet i förhållande till tidigare år
och beroende på behovet i respektive kommundel.

Idrott och fritid, simhallen
Till simhallen har det kommit många nyanlända besökare, under hösten 2015 och
våren 2016.
Enheten har haft utökad bemanning/bevakning minst 4 timmar per dag då det är
många som varken har vattenvana eller kan simma som kommer. Speciellt kvällar
och helger har det varit stort tryck på personalen.
Ett pictogram har tagits fram med bilder för att lättare kunna beskriva för våra nyanlända vad som gäller när man kommer till simhallen.
Eva Jönsson Järnstad
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Järfälla bibliotek
Av de medel som Järfälla bibliotek tilldelades för integrationshöjande insatser, fördelas ca 30 % vardera på medieinköp och egen och extern verksamhet (program, föreläsningar) samt 40 % på personalkostnader (förstärkning och vikariekostnader).
Medieinköp
Samtliga bibliotek har utökat inköpen för de s.k ”Ny i Sverige samlingarna” som är
riktade både till vuxna och barn. Här finns läroböcker i svenska, språkkurser, lexikon, lättlästa böcker i geografi, samhällskunskap och historia, m.m.
Inköpen av körkortsläroböcker på andra språk än svenska har ökats och likaså studielitteratur på KomVux-nivå.
Fler böcker, främst för barn och unga, har köpts in på de språk som är vanligast i
kommunen. Och även böcker med parallelltext på svenska och lättlästa böcker med
texten inläst på cd-skiva, etc.

Verksamhet
Språkcaféer finns nu i Jakobsberg (2 st.) och i Kallhäll.
Tack vare de extra medlen har biblioteket haft möjlighet att köpa in olika pedagogiska material som används i caféerna.
Under våren ordnades språkcafé för ensammakommande ungdomar i Viksjö i ett
samarrangemang med Viksjöskolan och ABF.
Program och föreläsningar
I höstens utbud av program är innehållet delvis fokuserat på integration och ökad
mångfald.
Majorskan
Kontakt har tagits och samarbetet kommer att utvecklas under hösten.
SFI – vuxengrupper
Samarbetet har intensifierats till följd av ökad verksamhet med fler elever och nya
lärare. Dessa grupper besöker biblioteket för visningar och får bibliotekskort.
Läxhjälp
Läxhjälp erbjuds två gånger i veckan i Jakobsberg. Denna verksamhet utökades i
våras eftersom det kom så många elever att Hyllan var fullsatt och läxhjälparna inte
hann med att hjälpa alla.
Svenska med baby
På initiativ av barnbibliotekarier i Jakobsbergs bjöds föreningen Svenska med baby
in för att diskutera ett samarbete. Tyvärr passade inte biblioteks lokaler för denna
verksamhet utan man kommer att vara på Öppna förskolan med bibliotek som medarrangör.
Familjelördagar
Samtliga bibliotek har längre arrangerat dessa öppna program, Skaparbibblan, några
gånger per termin. Skaparbibblan är en verkstad där människor kan mötas, utveckla

2016-08-25

3 (3)

och skapa tillsammans med andra. Det är tydligt att hit kommer barn och vuxna som
vanligen inte spontanbesöker biblioteket och därför fungerar de som en mötesplats
för Järfällabor med olika bakgrunder.
Personal och komptens
Förstärkning
Järfälla bibliotek avser att projektanställa en person som kan bistå och förstärka den
mångfaldsgrupp som finns sedan tidigare. Genom en utökad dialog med föreningar
och andra aktörer ska önskemål och förväntningar på biblioteket bli tydliga. Syftet är
att formulera en handlingsplan för bibliotekets interkulturella arbete som blir vägledande för verksamhetens framtida utveckling.
Komptens
Medarbetarna har nu ökade möjligheter att delta i seminarier och kurser som rör
språk- och läsutveckling, integration, m.m.

Birgitta Vinnå

