Brobyggare
Bes rivning av satsning
Genom tt rbet med brobygg re med som liskt och romskt ursprung i Viv ll och B ronb ck rn ök r
förutsättning rn för tt nödvändig rel tioner och förståelse för v r ndr sk p s. Brobygg rn h r som uppgift
tt v r en kulturell och språklig länk mell n vårdn dsh v re och professionell . Målgruppen för brobygg rn s
rbete är f miljer med minst ett b rn 0-12 år boende i Viv ll och B ronb ck rn . Syftet med rbetet blir tt
erbjud f miljern det stöd de behöver för tt b rnen sk närv r i förskol n och skol n och t ck v re det
lätt re genomför skol n med uppnådd måluppfyllelse.
Satsningen pågår: 2016-09-15 – 2018-12-31

Arbetssätt och metod
Brobygg rn erbjuder utbildning till föräldr r om hur det är tt v r förälder i Sverige. De rbet r
motiv tionshöj nde med både vårdn dsh v re och b rn för tt ök b rnens närv ro och måluppfyllelse. De
funger r även som länk r och vägleder f miljemedlemm r till ndr s mhällsinst nser exempelvis koppl t till
studie och rbete. De blir också en g r nt för b rn och ung s delt g nde i org niser de fritids ktiviteter i
området. I der s uppdr g ingår också tt rbet rel tions- och trygghetssk p nde i skolverks mheten s mt tt
höj kulturkompetensen hos professionern i befintlig verks mheter.
Förväntade effe ter
Med hjälp v ök d kunsk p om kulturell skilln der, hur det är tt v r i förälder i Sverige och tt få stöd och
inform tion på sitt modersmål förvänt s kont kten och förståelsen mell n hem, förskol /skol och ndr
myndigheter förbättr s. Den ök de förståelsen hos föräldr rn för vikten v en fullgjord skolgång i
kombin tion med direkt ins tser till såväl föräldr r som b rn förvänt s resulter i ök d skolnärv ro.
Därigenom även en ök d måluppfyllelse för målgruppen och rätt rikt de ins tser tidigt till såväl föräldr r som
b rn. Ins tsen förvänt s också generer en bättre livssitu tion för hel f miljen, och också tt vårdn dsh v rn
får en ök d förståelse för hur myndigheter funger r i Sverige vilket då gör dem mer benägn tt sök stöd om
de upplever ett behov v det.
Medel beviljade: 8,2 milj ner kr
Involverade förvaltningar: Förvaltningen försk la ch sk la ch S cialförvaltningen ch Förvaltningen för
utbildning, försörjning ch arbete.

Mer information
Frågor om s tsningen? Kont kt projektled ren för Brobygg rn ,
Peter K rleh gen, peter.k rleh gen@orebro.se, 019-21 29 28
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