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2–3 oktober 2017 på Holiday Club i Åre

Åre – här växer vi tillsammans
En konferens om framgångsrikt integrationsarbete
Välkommen en nationell konferensen med temat framgångsrikt integrationsarbete.
Med konferensen vill vi visa på hur man kan skapa en organisation som ser möjligheter och genuint tror på var människas möjligheter i sitt nya land, samt visa exempel på hur integration är en
tillväxtfaktor och något som berikar och fått kommunen att växa på väldigt många plan. Vi vill att
du som besöker konferensen ska få med dig känslan av att det finns möjligheter med flyktingmottande och att integration faktiskt kan fungera genom samverkan, engagemang och kreativitet.
Konferensen kommer att ge stora möjligheter till mingel och erfarenhetsutbyte där vi format
innehållet så att det finns utrymme för dialog. Det finns intresse från andra länder i Europa därför
kommer möjlighet till tolkning på engelska finnas. Konferensen arrangeras av tillväxtenheten på
Åre kommun.

Program

Dag 1. Eftermiddag kl. 13.00–16.00
• Workshops med fokus på utbildning, socialt arbete, sysselsättning, civilsamhälle
och mottagande. Praktisk information och
beskrivning av verksamheternas arbete
i dialogform med aktörer från förskolan,
grundskolan, vuxenutbildningen, folkhögskolan, projekt nyanlända en resurs i Åre
kommun, Arbetsförmedlingen, etableringskoordinering, projekt Hälsoskolan,
mottagning kvotflyktingar, egenbosättare,
ensamkommande och asylmottagande,
föreningslivet och frivilligforum, EU-stöd,
samt näringslivet.
• Kvällen avslutas med arrangemanget Världens fest från kl. 18.00. Då får ni uppleva
mat, dans och musik från världens alla
hörn. Festen är ett årligt arrangemang för
våra kommuninnevånare och nu får ni
chansen att delta.

Pris: 2.400 kr exkl. moms.
Datum: 2–3 oktober 2017
Plats: Holiday Club i Åre
Boende: Boka ditt boende på Holiday Club.
Du hittar också fler boenden & information
hos vår turistbyrå www.visitare.com
Anmälan: Anmäl dig här via länken
www.lyyti.fi/reg/areintegrationskonferens
Programmet kan komma att kompletteras
ytterligare, håll utkik på www.are.se

Dag 2. Förmiddag kl. 9.00–12.00
• Fortsatta workshops med fokus på utbildning, socialt arbete, sysselsättning,
civilsamhälle och mottagande. Praktisk
information och beskrivning av verksamheternas arbete i dialogform med aktörer
från förskolan, grundskolan, vuxenutbildningen, studiehandledning och modersmålsstöd, Arbetsförmedlingen, etableringskoordinering, projekt Hälsoskolan,
mottagning kvotflyktingar, anhöriginvandring, språkvän, asylmottagande, studieförbundet vuxenskolan, föreningslivet och
frivilligforum, EU-stöd, samt näringslivet.
Dag 2. Eftermiddag kl. 13.00–15.00
• ”Skavlansoffan” på stora scen. Vi bjuder
på en spännande intervjustund med överraskningar.
• Avslut av dagen kl 15.00, fikamingel och
musikinslag.
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Dag 1. Förmiddag kl. 9.00-12.00
• Välkomsttal av kommunledningen samt
tillväxtchef Martin Söderström.
• Fortsatt presentation av Åre kommuns
integrationsarbete av tillväxtchef Martin
Söderström och Mattias Sjölundh, enhetschef för inflyttarservice, .
• UNHCR:s chef för flyktingarbetet i Östafrika Janet Chambo förmedlar bilden av
flyktingens vardag från sina erfarenheter
av arbete runt om i bland annat Eritrea,
Sudan, Etiopien och Uganda.

Konferencier för dagarna är Rickard Sjöberg.
Rickard är känd från olika tv-produktioner och
jobbar även som konferencier och föredragshållare.
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