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Öppna förskolan – SPRÅKSTUGAN hösten 2014
Bakgrund
Begreppet interkulturell är ett sätt att beskriva hur olika kulturer samverkar och berikar
varandra. Ett interkulturellt arbetssätt kan ses som en process där den kompetens och
förhållningssätt som familjecentralens personal har stärker samverkan mellan kulturer för att
skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt. Arbetssättet innebär att se alla språk
och kulturella uttryck som likvärdiga och ta tillvara vårdnadshavare och barns språkliga och
kulturella erfarenheter.
Elsborgs familjecentral/öppna förskolan tillsammans med Arbetsmarknads och
Integrationskontoret (AIK) har en samverkan sedan januari 2013.
Samarbetet har mynnat ut i att en halv dag i veckan erbjuda en mötesplats för kvinnor som
är föräldralediga, har ett annat modersmål än svenska och inte har tagit del av
etableringsprogrammet.
Pedagogerna på Elsborgs öppna förskola har haft möjlighet att ingå i projekt Va med! genom
Uppsala kommun. Va med! är delfinansierat av Europeiska flyktingfonden, och är ett projekt
som inom ramen för Sfi utvecklat och utprovat ett material för dialog och reflektion. Materialet
kan användas både inom Sfi och inom den nya samhällsorinteringen för nyanlända.
Pedagogerna och deltagarna har arbetat med Va med! vid varje träff, materialet har varit till
god hjälp i värdegrundsarbete och medborgarkunskap.
Genom våra mänskliga möten vill vi motverka främlingsfientlighet och segregation och
därmed bidra till integrationen i Falun.
Det gemensamma/förenande språket har/ska under denna tid vara svenska.

Syfte
Alla vuxna har ett gränsöverskridande samspel med ömsesidig förståelse där kulturerna
samspelar och berikar varandra, kulturellt och språkligt.
Ta vara på nyanlända flyktingars första tid i Sverige och genom att erbjuda en regelbunden
aktivitet utanför hemmet skapa möjligheter för föräldralediga invandrarkvinnor, att efter egna
förutsättningar, introduceras i det svenska samhället och att utvecklas språkmässigt.

Mål








Det interkulturella arbetet synliggörs på öppna förskolan/familjecentralen
Språkstugan ger möjligheter för kvinnor med annat modersmål än svenska att träffas med
sina barn och ta del av kursmaterialet Va med! samt skapande verksamhet som en väg in i att
öka förståelsen/kunskapen av det svenska samhället.
Bryta eventuell isolering och utanförskap och att deltagarna ska utveckla sin sociala förmåga i
ett tryggt sammanhang
Kvinnorna erövrar svenska språket och känner sig säkrare i att samtala på svenska.
Planerar med kvinnorna en fortsättning ut i arbetslivet-studier för att bli självförsörjande.
Kvinnorna besöker öppna förskolan andra dagar under veckan för att möta och få kontakt med
de övriga besökarna.
Indirekt stödjer språkstugans språkliga möten barnen i sin modersmålsutveckling och
kulturella identitet.

Metod hösten 2014 - våren 2015
De goda erfarenheterna från vårens arbete ska tas till vara under hösten och vi vill
fortsätta arbetet på följande sätt.
Förskollärana har deltagit i projektets träffar i Uppsala men också bidragit till
materialutveckling. Dessa träffar fortsätter fram till att projektet avslutas i slutet av
oktober.
Familjecentralen/Öppna förskolan är mötesplats-arena för nyanlända kvinnor med
annat modersmål än svenska. Vi använder oss av arbetsmaterialet Va med! som en
del i att erövra svenska språket, att ge medborgarkunskap och arbeta med
värdegrundsfrågor samt att vi talar lätt svenska med varandra.
Kvinnorna kommer till språkstugan med sina barn en halvdag i veckan och börjar
med att delta i öppna förskolans sångsamling, därefter är det ”fikastund”. Avslutar
med att en av förskollärarna sätter sig tillsammans med språkstödjare och kvinnorna
för att diskutera/reflektera över dagens tema. Gruppen samtalar ca en timme och
kvinnorna har möjlighet att påverka temat som ligger till grund i samtalen.
Höstens temaarbete planeras utifrån att de olika filmerna ska ses och vid behov även
aktuell bild som stöd för dagens samtal.
Våren har i första hand bilderna som grund i tema samtalen.
Viktigt att gruppansvarig har familjecentrals tänk och vid behov kontaktar den
profession som bäst kan temat. Det kan vara t.ex. diskussion om aga/hot och våld
kontaktar vi råd och stöd personen, BVC-sköterska när det handlar om mat och sömn
eller gäller det temat som berör gynekologiska frågor kommer en barnmorska.
Temat diskuteras två onsdagar efter varandra för att deltagarna ska få ett större djup
och möjlighet att reflektera vidare med gruppen.
Gruppens storlek och sammansättning kan se olika ut under terminen, det är ingen
homogengrupp som börjar och slutar samtidigt. Vi ska uppmuntra till att söka
förskoleplats till barnen och att kvinnorna tar aktivt eget ansvar och fortsätter med SFI
och praktik/arbete för att bli självförsörjande.
Den av förskollärarna som inte leder temaarbetet är tillsammans med barnen och
använder svenska språket i de olika mötena med barnen. AIK stödjer verksamheten
genom att betala för tre timmar extra resurs som är närvarande i barngruppen som
har spannet från spädbarn till lite äldre förskolebarn. Öppna förskolans språkstödjare
är en länk både till ”språkgruppen” och till barnen.
För att skapa delaktighet bland personalen är det gemensam planering en timme per
månad.
Självskattning av deltagarna för att få kunskap om deras upplevelse av
språkförbättring och att ingå i denna typ av grupp. Uppföljningen är flexibel beroende
av när deltagarna börjar och slutar – allt bygger på frivillighet.

Rekrytering av deltagare
Rekrytering av deltagare kommer att ske i samarbete med arbetsmarknads- och
integrationskontoret, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Information om den öppna
förskolan kan också förmedlas av personal på familjecentralen som i samband med
hälsokontroller och vaccinationer träffar kvinnor med små barn med annat modersmål än
svenska.
Verksamheten kommer att kunna ta emot upp till ca 10 deltagare med medföljande barn.
Deltagarna får ett intyg på Va med! deltagande när de slutar.

Finansiering
Arbetsmarknads- och integrationskontoret finansierar kostnader för extra resurs i
barngruppen med tre timmar varje onsdag under 2014. Elsborgs familjecentral öppna
förskolan står för kostnader för förskollärare, förbrukningsmaterial och lokalkostnader.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker kontinuerligt under hösten och utvärdering av språkstugans verksamhet och
närvaro frekvens i nov-dec 2014
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