Fem den femte
från Integration Halland februari 2017
Hej!
Den här månaden berättar vi om förändringar i projektet, några olika integrationsinitiativ i Halland och gör ett nedslag i Varberg och kursen Arbetsplatskultur. Nästa nyhetsbrev kommer den 5 mars.
Emma Gröndahl, projektledare Integration Halland
emma.grondahl@hylte.se
073-147 25 54

Aktuellt i projektet
Besök från Svenska
ESF-rådets generaldirektör
Den 3 februari besökte Europeiska socialfonden i Sveriges
generaldirektör Lars Lööw Integration Halland. Projektledning och medarbetare
presenterade projektet och aktiviteter och Lööw
fick också träffa deltagare ur projektet.

Språkfokus
Projektets externa utvärderare pekade i sin
senaste rapport på ett behov hos deltagarna att
presenteras för alternativa sätt att lära sig svenska, utöver sfi. Mot bakgrund av det diskuterade
projektmedarbetarna på sitt senaste nätverksmöte
olika språkmetoder som de använder i aktiviteterna.
Det finns också planer från projektledningens
sida att jobba vidare med svenskinlärning, antingen genom att det får mer plats i aktiviteterna
eller med en extern inspirationskonferens för
målgruppen.

Aktuellt i regionen

Projektledningen presenterar Integration Halland.

Förändringar i aktiviteter
Integration Hallands aktiviteter utvecklas hela
tiden för att passa deltagarnas, kommunernas och
arbetsförmedlingens önskemål. Under våren 2017
sker ett antal större förändringar i vårt utbud. I
Halmstad och Hylte planeras till exempel helt nya
aktiviteter.
Läs mer om nyheterna på vår hemsida.

Rotarylotsen
Rotarylotsen är ett projekt
som riktar sig till nyanlända med intresse av att starta
företag. I projektet finns ideella
mentorer som kan finnas som hjälp och stöd i
nyföretagarprocessen. Mentorerna har erfarenhet
och kunskap från många olika branscher, kontaktnät och har ofta drivit egna företag. I Halland
finns lotsar anknutna till fem Rotaryklubbar från
Halmstad och en från Varberg.
Läs mer och anmäl intresse på Rotarylotsens
hemsida.
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Fler språkvänner i Halmstad behövs
I dagsläget engagerar sig ungefär 300 språkvänner i
Röda korsets projekt i Halmstad. Men enligt Magdalena Engelsz på Röda korset behövs fler, särskilt med
tanke på att ett nytt flyktingboende i Spenshult nu
har öppnat.
Läs mer i artikel på Sveriges radios hemsida.
Föräldrautbildning för nyanlända i Hylte
Hylte kommun startar under våren en utbildning
för nyanlända föräldrar, med utgångspunkt i studiematerialet Älskade barn som också används i
Integration Hallands aktivitet i Laholm.
Läs mer på Hylte kommuns hemsida.

Aktuellt i Sverige
Fokus på nyanlända kvinnors
etablering
Nya siffror från SCB:s arbetskraftsundersökningar visar att
sysselsättningen ökar för utrikes
födda, men att sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda består. Sedan
tidigare vet vi att allra längst från arbetsmarknaden
står utrikes födda kvinnor. 2015 var 56,0 procent av
de utrikes födda kvinnorna sysselsatta, jämfört med
66,6 procent av de inrikes födda kvinnorna. Av de
utrikes födda männen var 63,2 procent sysselsatta,
vilket kan jämföras med 70,1 procent av de inrikes
födda männen.
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen ett särskilt
uppdrag att minska arbetslösheten för utrikes födda
kvinnor. Senast den 1 april ska myndigheten ha en
översikt och handlingsplan klar att presentera för
Arbetsmarknadsdepartementet.
I projektet Integration Halland arbetar vi ständigt
med jämställdhetsperspektivet, i enlighet med Europeiska socialfondens horisontella principer. 2016
deltog 41 % kvinnor och 59 % män i Integration
Hallands aktiviteter.

Under våren 2017 kommer projektmedarbetarna
dessutom att få jämställdhetshandledning av experter från Sweco.

Nedslag i projektet
Arbetsplatskultur i Varberg
I Varberg erbjuder Integration
Halland kursen Arbetsplatskultur. Den löper över åtta veckor,
och har fyra teman – att vara på
en arbetsplats, lagar och regler, arbetsmiljö och
branschkunskap.
Undervisningstillfällen
med lärare och diskussioner kombineras med studiebesök på arbetsplatser
i Varberg.
Läs mer om kursen på
Integration Hallands
hemsida.
Adriano Ibrahim, deltagare.

Händer framöver
SKL:s arbetsmarknads- och
näringslivsdagar
Den 16-17 mars anordnas SKL:s
arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala. Årets konferens fokuserar på frågor
som rör samhällsutveckling, arbetsmarknad och det
SKL kallar ”värderingar i förändring”.
Konferensen vänder sig till förtroendevalda och
tjänstemän med ansvar för till exempel arbetsmarknads- och integrationsfrågor i offentlig sektor.
Läs mer och anmäl dig här. Sista anmälningsdag är
den 3 mars.
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