Familjens Hus i Eslöv arbetar med ett projekt som finansieras av Region Skåne. Enheten för folkhälsa
och social hållbarhet.
Projektet heter ”SFI på Familjens Hus” och är ett samverkansprojekt mellan två förvaltningar i Eslövs
kommun: Barn & Utbildning och Gymnasie & Vuxenutbildning.
Samarbetspartners är även BMM och BVC.
Huvudmålet för projektet är att öka integrationen i samhället för nyanlända familjer.
-

Att stärka det svenska språket hos familjer med annat modersmål än svenska.

-

Att svenska föräldrar intresserar sig för andra kulturer.

-

Att delta i BVC:s föräldrastödsprogram.
Så här arbetar vi: En SFI-lärare finns på familjecentralen två dagar per vecka. Det är ingen
klassrumsundervisning utan läraren finns med som ett språkstöd.
SFI-dagarna är under ordinarie verksamhetstid eftersom vi tycker att det är viktigt att föräldrar och
barn möts över språkgränserna.
På öppna förskolan är det lätt att möta andra då alla har ett barn gemensamt. Det är så enkelt att
fråga ”vad heter ditt barn?” och ”hur gammalt är ditt barn?”
SFI-läraren stannar också kvar ifall någon förälder vill delta på babyträffen som ingår i BVC:s
föräldrastödsprogram.
Till öppna förskolan bjuder vi in föreläsare som pratar om bland annat barnsäkerhet,
placeringsenheten informerar om hur man söker förskoleplats, logopederna pratar om
språkutveckling, folktandvården informerar osv. Denna information går SFI-läraren genom efter så
att alla går hem med rätt information.
SFI-läraren är också en ingång till kvällsundervisningen som man erbjuder i kommunen.
Alla SFI-elever med barn 0-6 år får byta ut lektioner på skolan mot att de går till öppna förskolan med
sina barn.
Vinster som vi ser är att ”SFI-föräldrarna” kommer även de andra dagarna, då inte SFI-läraren är
här. BVC har fler besökare på sina babyträffar. Råd och stöd får en tidigare ingång i familjen.

En del av projektet är också att vi ska sprida vår idé och våra erfarenheter till andra familjecentraler i
Region Skåne. Vill man veta mer får man gärna ta kontakt med projektledare Petra
Roos petra.roos@eslov.se 0413-62351

