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Flyktingguide-
utbildning

För språkvän/flyktingguide 
eller 

samordnare för sådan verksamhet 

Stiftsgården i Rättvik 21 oktober 2017 

VÄSTERÅS STIFT
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Kostnad
Utbildningen är gratis. Svenska kyrkan i Västerås stift 
betalar. Det finns 35 platser. Först till kvarn gäller.

Anmälan
Anmälan senast fredag 13 oktober till 
bokningen@stiftsgarden.org eller tel 010-160 80 01. 

Är du ny flyktingguide/språkvän och har kontakt med 
en lokal integrationssamordnare – be hen anmäla dig. 

Upplysningar 
Helena Andersson Bromander, tel 010-160 80 61,
helena.bromander@svenskakyrkan.se

Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa 
hållbart. Samåk i bil eller ta tåget. Mer information 
finns på bekräftelsen du får en månad före din 
planerade vistelse hos oss. 

Med reservation för förändringar.



Välkommen till flyktingguideutbildning! 

Integration på gräsrotsnivå – hur kan det gå till? Lördag 
den 21 oktober får vi kunskap. Genom att ta del av 
hur mottagandet av nyanlända ser ut i kommunerna, 
berättelser från människor som är flyktingguider, 
tips och idéer från den nationella samordnaren för 
språkvänsarbete får vi inspiration till nya möten. 

För vem är utbildningen? 

•	 Volontärer eller anställda i ideell sektor som vill börja 
arbeta med språkvänner/flyktingguider 

•	 För dig som vill bli flyktingguide/språkvän men inte 
har någon lokal kontakt

•	 Integrationssamordnare i kommunal eller ideell sektor 
som anmält nya flyktingguider till utbildningsdagen

•	 För dig som har anmält dig som flyktingguide/språkvän 
och har kontakt med lokal integrationssamordnare 

•	 …eller du som är nyfiken och vill veta mer!

Medverkande

Anna Börjel, integrationssamordnare i Rättviks kommun. 
Om hur mottagande av nyanlända fungerar, hur 
kommunens och andra myndigheters uppdrag ser ut.

Rabie Aldeeb, integrationssekreterare i Eskilstuna som 
ger stöd till språkväns-/flyktingguideverksamheter i hela 
Sverige. 

Kristina och Jan-Erik Lagergren 
Om att vara flyktingguide.

Program 

09.30 Smörgås, kaffe, te

10.00 Välkommen och introduktion 
 (lokal: Werkmäster)

10.10 Anna Börjel om det kommunala mottagandet 

11.20 Kristina och Jan-Erik om att vara flykting-  
 guider

12.00 Lunch

13.00 Rabie Aldeeb. Språkväns-/flyktingguidearbete 
 i hela landet – hur ser det ut?

14.00 Hur kan du/ni gå vidare hemma? 
 Samtal i grupper. 

14.30 Fika i matsalen, utvärdering.

15.00 Avslut i matsalen.
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