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Kompetenscenter för 
svensk integration 

● Nyinflyttade skall ha möjlighet att 
välja svensk integration och att 
de kan göra ett medvetet val

 

● Viktigt att tredje sektorn och det 
svenska föreningslivet är med 



Våra 
huvuduppgifter

● Utforma en vision, skapa en strategi  

● Förverkliga strategin i  samarbete mellan 

stat, kommun och  tredje sektorn 

● Öppna webbsida för svensk integration för 

i huvudstadsregionen 



Våren och sommaren 2019

● Workshoppar om svensk 
integration 

● Rundabordsdiskussioner 
Bildningsalliansen våren 2019

● Frågeformulär:

●  Samtal/diskussioner med 
ledande tjänstemän 



Välkommen!

“Vill du veta mera om det svenska i 
huvudstadsregionen?”

Välkomstbrev och inbjudan till till alla i 
åldern 18 - 65 

● till 2200 som flyttat in

● varken  svenska, finska eller 
samiska som modersmål 



Workshops
barn och unga 

vuxna 
● Allt större intresse för svensk 

dagvård och skola
● Flera motiv för vuxna 

○ partner och familj  
○ arbete
○ engelskt jobb 
○ medborgarskap 

● Inbjudna 
○ tjänstemän, lärare 
○ RFV, AN-byrån 
○ tredje sektorn 
○ referensgruppen 

● ca 100 deltog 



Byggstenar i barnens 
vision 

● inkluderande och klar information 
samt om den svenska lärstigen,

● pedagoger och tjänstemän känner 
sig trygga med 
integrationsprocessen 

● rätt till eget språk, kultur och 
religion 

● en vardag fri från diskriminering 
och rasism 

● hela familjen känner sig delaktig 
och inkluderad

● tredje sektorn är inkluderande och 
sporrande 



Byggstenar för visionen för vuxnas svenska integration 

● information om det svenska alternativet 

● sektoröverskridande samarbetsorgan 

● jämförbara integration- och språkutbildningar på svenska

● Integrationsvägen på svenska leder till fortsatta studier och sysselsättning 

● Svenskfinland är inkluderande 

● Handledning 

● Målgruppen ses som aktiv del av integrationsprocessen





Våren 2020 -  
● Lansera visionen och strategin 
● Inkludera politiker och tjänstemän 

● Bygga upp samarbete för delmålen
○ systematiskt jobb med delmålen 
○ arbeta för ett delat ansvar 

● Få föreningar och förbund med
● Fortbildning 
● Arbete med webbsidan 
● Informera nyinflyttade om det svenska
● involvera inflyttade i arbetet



Synlighet i press 
hösten 2019 

Helsingin Sanomat 

Hufuvdstadsbladet 

Åbo Underrättelser 

TV-nytt 



Tack!
Kompetenscentret för svensk 
integration 

Ann-Jolin Grüne, utvecklingschef

Veronica Hertzberg, projektledare 

Eva Persson, informatör 

Mirjam Granström, FIKA-koordinator

welcome@luckan.fi  


