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Föräldrar för föräldrar
– mötesplats för nyanlända föräldrar
Studieförbundet Bilda i Södertälje driver sedan oktober Mötesplats Södertälje. Inom den ramen arrangeras studiecirkelverksamheten Föräldrar för
föräldrar. Här kan alla frågor om att vara förälder
i ett nytt land ställas och nyanlända får chans att
möta och stöttas av redan etablerade föräldrar.
– Gruppen består av både redan etablerade föräldrar och nyanlända, säger Susanne Ayoub, konsulent på Bilda Öst. De
nyanlända föräldrarna kan ställa sina frågor som ofta
är gemensamma och de etablerade föräldrarna får
vara ett stöd. De har ju själva en gång varit nyanlända. Många nyanlända är rädda för socialtjänsten
som de uppfattar som ett hot snarare än ett stöd.
Här får vi möjlighet att förklara vilken roll socialtjänsten har.
– En sådan här satsning har vi velat göra
länge, trycket och behovet är stort. Nu
har vi äntligen fått möjligheten i våra
nya stora lokaler på Storgatan 1, säger
Susanne Ayoub.

Barnen i våra hjärtan
Föräldrar för föräldrar är ett samarbete med ortodoxa kyrkor i
Stockholm och det material som
används heter Barnen i våra
hjärtan och är framtaget av
Sonja Sherefai tillsammans med

Rädda Barnen. Det innehåller teman som barnuppfostran,
barns rättigheter, aga och socialtjänstlagen.

Information direkt till föräldrarna
Det här är ett väldigt bra material att använda som grund till
det som allmänt gäller i Sverige, men främst är det föräldrarna själva som utformar cirklarna. Jag kommer själv ihåg hur
det var när jag kom hit tillsammans med mina föräldrar som
flyktingar. Eftersom jag lärde mig språket mycket snabbare än
mina föräldrar var det jag som blev tolk för dem. Nu
kommer istället informationen direkt till föräldrarna.
Bilda har olika former av integrationsarbete, bland
annat i Tensta och Akalla, men vi har aldrig tidigare haft integrationsarbete för nyanlända föräldrar.
Vi är så glada och känner vilken viktig roll vi har.
Kontaktperson Bilda:
Susanne Ayoub
Telefon 08-727 18 25 (även till mobil)
susanne.ayoub@bilda.nu
Mer information om Föräldrar för
föräldrar:
http://bilda.nu/sv/Startsidan/Aktuellt/
Ny-motesplats-i-Sodertalje-for-nyanlanda-foraldrar/

Vi på Stockholms läns
Bildningsförbund vill önska er alla en
riktigt GOD JUL och ett Gott slut på
detta år! Och vi ser fram emot ett lika
gott samarbete under 2015.
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Giovana-ambassadörer
bland vikingar
Giovanna – ett EU-projekt om ”små” insatser som gör stor skillnad i samhället!
Det finns kunskap som bara förs vidare muntligt
från generation till generation, inte sällan från
kvinna till kvinna.
Sedan våren 2014 deltar Medborgarskolan i
Stockholm i ett EU-projekt med syfte att bättre
ta tillvara på äldre kvinnors erfarenheter och
informella kunskaper. Ofta handlar det om små
men viktiga insatser som sällan får de stora
rubrikerna. Om kvinnor som skapar förändring genom att arbeta ideellt och i det tysta.

Kunskap och berättelser
Projektet Giovanna omfattar ett 20 tal kvinnor från fyra länder – Sverige, Spanien, Grekland och Frankrike. Genom en särskilt utarbetad metod dokumenteras deras kunskap
och berättelser, som kan handla om t.ex. sommarläger för
Tjernobylbarn. Projektet uppmärksammar och sätter strålkastarna på ideella insatser som många kvinnor bidrar med för att
vi alla ska få ett bättre samhälle.

Genom en särskild autobiografisk
metod har de deltagande organisationernas deltagare fått träna sig i
att ställa frågor och dokumentera de
utvalda kvinnornas berättelser och
på så vis skapa en kunskapsbas med
en röd tråd för hur informell kunskap
kan växa fram. Projektet är också en
hyllning till alla de ideella insatser som
många kvinnor bidrar med i det tysta
till ett bättre samhälle, men som sällan
fastnar i historieböckerna.

Svenskt kulturarv
I månadskiftet september-oktober var
Medborgarskolan i Stockholm värdar
för projektet. Under 4 dagar besökte ett
30-tal deltagare Norrtälje för att bli intervjuade och filmade. De fick också lära
sig om svenskt kulturarv i form av besök
i Vikingabyn samt via båt ut i skärgården.
Mer om Medborgarskolan:
www.medborgarskolan.se

Giovana-ambassadörer på besök i Norrtälje. Foto: Medborgarskolan
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Skapande med KRITA
Folkuniversitetet i Stockholm bygger upp ett öppet
kurscenter inom kreativt skapande som vänder sig
till personer med intellektuell funktionsnedsättning
- KRITA
Projektet KRITA kommer att erbjuda konst- och konsthantverkskurser, inspiration och stimulans till fortsatta studier,
utåtriktade konstprojekt och ambulerande workshops; till
både ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet är 3-årigt och har beviljats stöd från Allmänna
Arvsfonden.
KRITA startade i mars 2014 och under våren har verksamheten bestått av uppsökande workshops då ledarna Anders
Romare och Elisabeth Hansen besökt dagliga verksamheter,

gruppboenden och särgymnasier. Med en “dramaten” fullpackad med massor av kreativt material har de lockat ungdomar och vuxna att delta i spännande akvarellupplevelser och
att skapa drömdagböcker.
I september öppnade vi en egen ateljé på Kungstensgatan 45,
där vi under hösten har erbjudit kreativa workshops, prova-på-kurser och öppet hus. Allteftersom kommer även konstoch konsthantverkskurser samt konstprojekt att starta. I feb
ruari är det dags för officiell invigning dit alla är välkomna:
personer inom målgruppen, kursdeltagare, politiker och opinionsbildare, konstnärer och andra som är nyfikna på projektet.
Läs mer om KRITA-projektet här:
http://www.folkuniversitetet.se/Arbetsmarknad/
Utvecklingsprojekt/Krita-Stockholm/

Klarar du 72 timmar utan mat,
vatten, värme och sömn?
Skyfall och stormar. Föroreningar
och stora skogsbränder. På senare år har det inträffat flera naturkatastrofer i vårt närområde som påmint oss om hur sårbara vi är. Går
det att förbereda sig för sådana
krissituationer?
Medborgarskolan har ett samarbete med Civilförsvarsförbundet, som utbildar och organiserar medborgare i hur man kan
Stockholms Läns Bildningsförbund


förbereda, förebygga och hantera olika krissituationer.
Under hösten anordnades föreläsningen ”72 timmar” - det är
så lång tid en människa bör kunna klara sig själv utan mat,
vatten, värme, sömn och information i en krissituation. Föreläsningen anordnades i flera kommuner och stadsdelar i länet,
bland annat på Järvafältet.
Läs mer om Medborgarskolans kurser inom
konceptet ”72 timmar”
www.medborgarskolan.se/kurser/72_timmar/
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Notiser från Folkbildningsvärlden

Sensus och Bilda fortsätter som
två studieförbund
Efter att ha processat frågan om sammangående i olika arbetsgrupper och genomfört en mängd dialogmöten över hela landet beslöt extrastämmor fredagen den 28/11 att inte forma ett
gemensamt studieförbund. Studieförbundet Bilda och Sensus
studieförbund fortsätter var och en för sig!

”Sjung i kör och bli frisk”
Körsång är sedan mer än hundra år en stor folkrörelse i Sverige, och så här i juletid är det gott om tillfällen att antingen

Tillit till sig själv och andra
Mattias och Elias går på Lillsveds idrottsfolkhögskola.

Fördelen med folkhögskola är variationen vilket innefattar
att alla dagar är unika och ingen dag är den andra lik på
Lillsved.
På en folkhögskola stryker man under den sociala verksamheten då man kommer folk närmare oavsett om man

medverka eller lyssna på konserter! Närmare 600 000 personer sjunger i olika typer av körer runt om i landet, och de flesta
körer är organiserade i något av studieförbunden.
Om körsång leder till bättre hälsa kan vi inte lova, men att det
är fantastiskt roligt att sjunga tillsammans med andra – det
vet vi!

Ny folkbildningsminister!
Aida Hadzialic (S) är som ny gymnasie- och kunskapslyftsminister även ansvarig för folkbildningsfrågorna.
Folkbildningen är oerhört betydelsefull för demokratin och har
dessutom en viktig och växande uppgift att möta människor
som behöver en väg till vidare studier och arbete, säger Aida
Hadzialic.
delar internat eller om man som externatare följs i bussen
till skolan. Man lär sig mycket om själv och man tar steg
man kanske inte vågat kliva tidigare mycket tack vare att
man är beroende av varandra samt att man skapar tillit till
sig själv och andra.
150 berättelser - 150 folkhögskolor - 150 dagar:
www.150berattelser.se

Medlemmar i
Stockholms läns
Bildningsförbund
Stockholms läns Bildningsförbund (SLB) är folkbildningens gemensamma mötes
plats i Stockholms län. Vårt arbete syftar till att stärka folkbildningen, att bevaka
folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna.
Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte,
utvecklingsarbete och diskussioner.
Våra medlemmar är studieförbund, folkhögskolor och Regionbiblioteket i Stock
holms län.
Vår uppgift är att:
• att sprida information och kunskap om folkbildning, bl.a. genom vårt 		
nyhetsbrev Folkbildning i Länet och vår hemsida.
• att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra 		
medlemmar och allmänheten.
• bevaka våra medlemmars intressen.
Stockholms läns Bildningsförbund finansieras via stöd från landstinget samt med
lemsavgifter.

Kontaktadress:
Stockholms Läns Bildningsförbund
Korta gatan 9, 171 54 Solna
www.stockholmslansbildningsforbund.se
Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent
Tel 08-641 90 65, 0706- 38 18 30
E-post: maria.carlsson.lbf@folkbildning.net
Nyhetsbrevet Folkbildning i Länet:
Ansvarig utgivare: Peter Sikström, ordförande
Redaktör: Maria Carlsson, Länsbildningskonsulent
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