Brobyggare
Beskrivning av satsning
Genom att arbeta med brobyggare med somaliskt och romskt ursprung i Vivalla och Baronbackarna ökar
förutsättningarna för att nödvändiga relationer och förståelse för varandra skapas. Brobyggarna har som uppgift att vara
en kulturell och språklig länk mellan vårdnadshavare och professionella. Målgruppen för brobyggarnas arbete är familjer
med minst ett barn 0-12 år boende i Vivalla och Baronbackarna. Syftet med arbetet blir att erbjuda familjerna det stöd
de behöver för att barnen ska närvara i förskolan och skolan och tack vare det lättare genomföra skolan med uppnådd
måluppfyllelse.
Satsningen pågår: 2016-09-15 – 2018-12-31.

Arbetssätt och metod
Brobyggarna erbjuder utbildning till föräldrar om hur det är att vara förälder i Sverige. De arbetar motivationshöjande
med både vårdnadshavare och barn för att öka barnens närvaro och måluppfyllelse. De fungerar även som länkar och
vägleder familjemedlemmar till andra samhällsinstanser exempelvis kopplat till studie och arbete. De blir också en
garant för barn och ungas deltagande i organiserade fritidsaktiviteter i området. I deras uppdrag ingår också att arbeta
relations- och trygghetsskapande i skolverksamheten samt att höja kulturkompetensen hos professionerna i befintliga
verksamheter.

Förväntade effekter
Med hjälp av ökad kunskap om kulturella skillnader, hur det är att vara förälder i Sverige och att få stöd och
information på sitt modersmål förväntas kontakten och förståelsen mellan hem, förskola/skola och andra myndigheter
förbättras. Den ökade förståelsen hos föräldrarna för vikten av en fullgjord skolgång i kombination med direkta insatser
till såväl föräldrar som barn förväntas resultera i ökad skolnärvaro och därmed en ökad måluppfyllelse för målgruppen.
Insatsen förväntas också generera en bättre livssituation för hela familjen, och också att vårdnadshavarna får en ökad
förståelse för hur myndigheter fungerar i Sverige vilket då gör dem mer benägna att söka stöd om de upplever ett
behov av det.
Medel beviljade: 8,2 miljoner kr.
Involverade förvaltningar: Förvaltningen förskola och skola, Socialförvaltningen och Förvaltningen för utbildning,
försörjning och arbete.

Mer information
Frågor om satsningen?
Kontakta projektledaren för Brobyggarna: Maria Lindborg, maria.lindborg@orebro.se, 019-21 13 74
Frågor om sociala investeringar? Kontakta Yvonne Haneskog, yvonne.haneskog@orebro.se, 019-21 26 49
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