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Academic Power en väg
till jobb
Utbildningen Academic Power som vänder
sig till utländska akademiker i Botkyrka ska
efter en testperiod bli permanent.
Utbildningen syftar till att snabbare få ut
utländska akademiker i jobb och ta vara på
deras kompetenser.
Botkyrka vuxenutbildning startade
utbildningen på prov 2013 och den har visat
sig ge goda resultat. Deltagarna får förutom
undervisning i svenska och mediateknik
även vägledning och deltar i ett
mentorsprogram. I dagsläget studerar 50
utländska akademiker inom Academic
Power. Målet är cirka 75 deltagare per år.
l Läs mer på academicpower.se

Fortsatt dialog om nya
bostäder
VIKTIG INSATS. Barnen i evakueringsboendet i Tullinge pysslar ihop med Louise Bredberger från

Svenska kyrkan.

Nu leker barnen igen
Evakueringsboendet i Tullinge har varit igång i knappt två månader. Det
var en utmaning att sätta upp en verksamhet på så kort tid men nu
fungerar boendet som det är tänkt för de flyktingar som kommer hit och
det praktiska flyter på.
Text: Maria Forsberg Foto: Tobias Fischer
HITTILLS HAR DRYGT 350 asylsökande
passerat genom boendet, som har plats för
50 personer. De flesta är väldigt trötta och
hungriga när de kommer.
– Det här är egentligen det första ställe där
de ”landar”, under sin tid på flykt, berättar
Susanne Sallami, driftansvarig för boendet.
Det är viktigt att vara närvarande då. Vi
jobbar i 12-timmarspass. Det är länge, men
alla är överens om att det är bra. Då hinner
vi bygga upp förtroende och skapa
relationer, även om de bor här bara fyra fem
dagar.

kring måltiderna, och
personalen tillbringar ganska mycket tid i
köket.
– Det här jobbet är en blandning av att
hålla ordning och vara medmänniska,
berättar Linda Folke, projektledare för
evakueringsboendet. Jag brukar ta på att
introducera dem till svenska språket, så
därför pratar jag svenska. Och kroppsspråk.
När det finns tid över mellan måltiderna
brukar jag antingen leka med barnen eller ta
fram svenskaböcker från SFI.
Det fungerar helt enkelt väldigt bra. Barnen
är glada och lyssnar, och de vuxna är lyhörda
för vad som gäller på boendet och många vill
gärna hjälpa till.
MYCKET KRETSAR

SVENSKA KYRKAN har organiserat insamling
av kläder flera gånger. Många är inte klädda
för kylan, så framförallt ytterkläder och skor
är uppskattat. Men kyrkan har också
aktiviteter för barnen. Louise Bredberger,
församlingspedagog:
– Vi kommer hit 2-3 gånger i veckan för
att pyssla och sjunga. Det känns extra viktigt
att göra det roligt för barnen när man ser att
föräldrarna har det tungt.
Uppskattningen är stor från barn, familjer
och personal. Flera pratar om den

fantastiska insats som kyrkan gör, och
konstaterar ”Nu är barnen glada resten av
dagen.”
– En dag när vi kom hade de just fått veta
att de skulle åka vidare samma dag. Några
var stressade och ledsna. Då var det så skönt
att finnas där för barnen. Föräldrarna kunde
fixa med sitt, prata med Migrationsverket
och vara oroliga. Men barnen märkte inte så
mycket av det. Då kände jag ”Nu gjorde vi
faktiskt nytta”, säger Louise.
räcker till så behöver man
ändå kommunicera.
– Enkla saker är inga problem, då
använder vi kroppen. Det är svårare när
någon behöver prata. Vi som jobbar här
pratar många språk, vakterna är
flerspråkiga och ofta kan någon av de
boende engelska, så vi hjälps åt, berättar
Linda.
NÄR INTE ORDEN

Är du intresserad av av att jobba på
något av Botkyrka kommuns evakueringsboenden? Titta under Lediga jobb på
www.botkyrka.se ”Boendestödjare till
evakueringsboende”.
Evakueringsboendet i Tullinge stänger
efter nyår för ombyggnation. Den 7
december öppnade ett nytt evakueringsboende för 30 personer i Svenska kyrkans
lokaler i Eriksberg. Fler lokaler kan komma
att bli aktuella som tillfälliga evakueringsboenden. Botkyrka kommun beslutade
den 13 oktober att ställa upp med 100
evakueringsplatser på Migrationsverkets
begäran.
Läs mer på botkyrka.se/flykting

att de gör en viktig insats. Att
vara medmänniska – att lyssna – är en del av
jobbet. Varje person har sin egen berättelse,
och de berör.
– Det är historier som man liksom inte kan
ta in. Igår ritade ett av barnen båten de åkte
över Medelhavet med – flera gånger, säger
Linda. Då blir det så verkligt. Historierna
finns, och de är sanna. d
ALLA KÄNNER

På kvällen 1 december höll kommunen
dialogmöte i Segersjö Folkets hus om
planen för ett nytt bostadsområde i Tumba
skog. Arbetet påbörjades för drygt ett år
sedan och har fortsatt med en utredning av
naturmiljön. På mötet informerade
planarkitekten om processen framåt och
många Tumbabor fanns på plats för att
diskutera effekter på trafikflöden och
naturen. Under våren kommer förslaget till
detaljplan att gå ut på samråd.

På rätt väg

Botkyrkas arbete mot
barnfattigdom ger
resultat
Barnfattigdomen i Botkyrka har halverats
de senaste tolv åren. Det visar en rapport
från forskningsinstitutet Nordregio.
Forskarna slår fast att kommunens nära
samarbete med civilsamhället är en av
förklaringarna. Andra viktiga satsningar är
förvaltningarnas täta samarbete, områdesutvecklare i kommundelarna, satsningen på
sommarjobben och spontanidrott.
– Rapporten är en uppmuntrande
bekräftelse på att vi är på rätt väg i
Botkyrka. Den visar att det som ger resultat
är en bred, generell och uthållig
välfärdspolitik med lokal förankring, konstaterar Mats Einarsson (V), ordförande i
socialnämnden.
l Läs mer på nordregio.se

Nu stundar jul- och
nyårshelgen. Du hittar
tips på jullovsaktiviteter
på sidan 4.
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