
Best Practice 
ETT PROJEKT SOM DRIVS AV RESURSCENTRUM INTEGRATION

Vill du ta kontakt med oss? 
Mejla till: bestpractice@stromsund.se

Vill du veta mer om Resurscentrum 
integration? 
Mejla till: elisabeth.lindholm@stromsund.se 
Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare RCI

PROJEKTFAKTA 

Projekttid: 2016-08-01–2019-07-31.

Projektledare: Ewa Sörlin, ewa.sorlin@stromsund.se 

Målgrupp: Ensamkommande barn på flykt, både asylsökande och de 
med uppehållstillstånd. 

Deltagare: Elever i pedagogisk verksamhet som inte är 
ensamkommande och personal som arbetar med målgruppen.

Mål: Att förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen 
för ensamkommande flyktingbarn både asylsökande och med 
uppehållstillstånd. 

Projektet drivs med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Vilka förutsättningar får ungdomar som inte gått i svensk  
grundskola för att förstå vad som förväntas här? 
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B E S T  P R A C T I C E B E S T  P R A C T I C E

För att kunna samspela på ett bra sätt i möten med 
andra människor och kunna göra etiska ställningsta-
ganden måste vi ha kunskaper om likheter och olik-
heter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. 

Vi behöver också ha kunskaper om samhället vi 
befinner oss i – om lagar och normer, mänskliga rät-
tigheter och demokratiska värderingar i skolan och i 
samhället. Det här får alla barn träna på under sina 
år i den svenska grundskolan. 

Men vilka förutsättningar får ungdomar som 
inte gått i svensk grundskola för att förstå vad 
som förväntas här? 

Via projektet får nyanlända ensamkommande unga 
möjlighet att pröva sina tankar och erfarenheter 
gentemot de normer och värden som är grundläg-
gande i det svenska samhället. För att kunna skapa 

dessa förutsättningar kommer projektet tillsammans 
med ungdomarna utarbeta ett kurskoncept som 
sedan implementeras på gymnasieskolans introduk-
tionsprogram.

Vi tar också fram riktlinjer för hur exempelvis per-
sonal i HVB-hem för ensamkommande kan samtala 
och arbeta med de här frågorna. 

Projektet drivs av Resurscentrum integration (RCI) 
i Strömsunds kommun och ska också erbjuda en 
utbildning i hur RCI driver sin verksamhet och sitt 
arbete med nyanlända barn och unga. 

Det innebär att vi ska sammanställa, justera och tes-
ta en pedagogisk modell byggd på våra erfarenheter 
och erbjuda den till personal i andra kommuner. 

RCI får genom projekt Best Practice förstärkning av 
en extra medarbetare med huvudansvar för ensam-
kommandefrågor.

   Välkommen till Best Practice

Best Practice handlar om att skapa förutsättningar 
för nyanlända ensamkommande unga att pröva sina 
tankar och erfarenheter gentemot de normer och 
värden som är grundskolans mål. Det gör vi genom 
att, tillsammans med ungdomarna, ta fram ett kurs-
koncept på gymnasieskolans introduktionsprogram.
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