Delrapportering § 37a-medel
Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)
Delredovisning lämnas vid den tidpunkt eller de tidpunkter som anges i beslutet. Detta formulär ska
användas vid redovisningen.
Delredovisningen skickas till länsstyrelsen i det egna länet.
Sökande kommun

Kontaktperson

Malmö stad, ASF, Socialtjänst Söder,
Familjehuset Nydala

Elisabeth Almer, projektledare, Familjehuset
Nydala, mobil 0706-502682
Marie Johanson, enhetschef Barn och familj,
ASF, Socialtjänst Söder,
mobil 0730-478147

Insats (rubrik)

Föräldrasvenska för föräldralediga
Kunskapsökande insatser med inriktning mot kost och hälsa
Samhällshörna på öppna förskolan
Länsstyrelsens diarienummer

851-720-2018
Tidsperiod

Ursprungligen 2018-09-01--2020-12-31, Projekttid ändrad till 2019-01-01--2021-04-30

Sammanfattande bedömning
Beskriv hur arbetet inom ramen för insatsen står i relation till de syften och mål som angavs i ansökan.

Hösten 2018 ägnades åt att få ramarna till projektet på plats och att hålla kursen i relation till
de syften och mål vi satt. En mer konkret tids- och aktivitetsplan har gjorts upp för att
underlätta i det dagliga arbetet. Det har handlat om praktiska göromål och planering på både
kort och lång sikt. Vi har också ägnat en del tid åt att förankra projektets mål och syften inom
alla delar av vår verksamhet på Familjehuset Nydala. Hösten 2018 har också ägnats åt att söka
en pedagog till föräldrasvenskan. En plan för utvärdering har påbörjats.
Vad går bra och vad går mindre bra i arbetet? Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella problem?

Det har tagit tid med alla praktiska göromål, som t ex att göra det möjligt att installera en
dator på öppna förskolan, vilket krävde dragning av nya kablar etc.
Vi har haft svårigheter att hitta en ledig pedagog, och först i december 2018 anställdes en
språklärare. Uppdraget gick till en pensionerad SFI-lärare. Denna lösning som inneburit att
språkläraren är fristående från andra organisationer, har för henne både upplevts som en frihet
och ibland som en avsaknad av egen tillhörighet till någon form av moderorganisation (skola).
De frågor som uppkommit kring utbildningsmaterial och andra behov har lösts efterhand
utifrån ASF:s förutsättningar. Föräldrasvenskan kom igång i januari 2019 och terminen
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avslutades 20 juni. Språkläraren har beslutat att avsluta sitt engagemang 30 juni 2019.
Kontakt har under våren etablerats med Komvux och en ny språklärare är rekryterad . Hon
kommer att påbörja sitt arbete på Familjehuset Nydala i slutet av augusti månad.
Aktiviteter med inriktning mot kost och hälsa har genomförts vid ett tillfälle under hösten
2018 på temat nyttigt godis/mellanmål. Detta var en populär aktivitet med ett 40-tal deltagare.
Aktiviteten följdes upp med tematräff med dietist. Under våren 2019 har ytterligare två
matlagningsaktiviteter genomförts med ett drygt 20-tal deltagare vid varje tillfälle. Några
ytterligare planerade matlagningsaktiviteter har fått ställas in pga hög arbetsbelastning.
Planering inför hösten pågår.
Projektets arbetsgrupp, bestående av representanter från de olika verksamheterna (förutom
Tandborsten), har haft svårt att hitta gemensamma tider för att planera projektets innehåll och
genomförande på ett sammanhängande sätt och med ett långsiktigt perspektiv. Styrgruppen
informerades om behovet av en planeringsdag, en sådan genomfördes i mitten av februari
månad.
Det har varit stora personalförändringar på Familjehuset Nydala, då fyra av fem BVCsköterskor byttes ut under andra halvåret 2018 och en ny tandsköterska tillkom. Dessa
förändringar har också försvårat och påverkat projektstarten. En hel del arbete har lagts på att
få samtliga verksamheter att förstå och känna sig delaktiga i projektet.
I slutet av maj månad gjordes delvis en omstart då projektledaren höll i en workshop med
samtliga anställda på Familjehuset Nydala kring delprojekt kost och hälsa. Syftet med
workshopen var att öka känslan av delaktighet för samtliga ingående verksamheter, samt att
förtydliga mål och delmål inom området kost och hälsa. Detta har gjorts för att underlätta för
en gemensam planering och genomförande av aktiviteter inom området. Planeringen inför
höstens aktiviteter är påbörjad, men en del arbete kvarstår ännu kring detta.
Samhällshörnan är inredd och används av besökare tillsammans med personal, t ex kan
ansökan om förskoleplats göras direkt på den publika datorn, och informationssökning av
olika slag kan göras tillsammans. Detta är ett område som kan utvecklas mera. Två volontärer
från Rådrum, en arabisktalande och en daritalande, har varit inbokade vid fyra tillfällen under
våren. De har dels informerat generellt om Rådrums verksamhet, men också hjälpt besökare
individuellt med deras frågor. Då det blivit förändringar i Rådrums verksamhet är det oklart
hur det blir med deras medverkan på Familjehuset Nydala till hösten.

Hur har ni arbetat för att säkerställa jämställdhetsperspektivet i insatsen? Finns det några särskilda utmaningar?

Vi kommer mest i kontakt med föräldralediga mödrar. Det är också främst dessa vi vänder oss
till med föräldrasvenska och aktiviteter. Syftet är att stärka dem i föräldrarollen och att öka
deras tro på bl a sin språkliga förmåga och kunskap om samhällets resurser, öka förmågan att
klara sig själva och därigenom bidra till ökad jämställdhet i familjen.
Hur har ni arbetat för att säkerställa lika rättigheter samt barnperspektivet i insatsen? Finns det några särskilda
utmaningar?

För att underlätta genomförandet av föräldrasvenska, som pågår mitt i öppna förskolans
lokaler, har förskollärarna ofta funnits i närheten av föräldrarna och också stöttat med en del
barnaktiviteter. Det är ett pågående utvecklingsarbete. Under lektionerna i föräldrasvenska har
olika frågeställningar som berör barn och barns utveckling kommit upp, diskuterats och
informerats om. Socialrådgivaren har besökt föräldrasvenskan och informerat om sin roll.
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Rådrum har också besökt föräldrasvenskan och informerat och hjälpt de föräldrar som haft
behov av riktad samhällsinformation.
Inför de matlagningsaktiviteter som genomförts har barnperspektivet diskuterats. Speciellt
tydligt blev barnperspektivet i aktiviteten nyttiga mellanmål, då det handlade om att göra
mellanmål som skulle vara både lockande och hälsosamma för barnen, men också enkla att
genomföra för föräldrarna.
Utmaningarna är uthålligheten, att hitta den röda tråden och att fortsätta hålla aktiviteter med
jämna mellanrum.
Aktiviteter
Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts/påbörjats och beskriv eventuella förändringar i jämförelse
med ansökan, både avseende verksamhet och budget.

Projektstarten har skjutits upp till januari 2019, då föräldrasvenskan kunde starta. Under
hösten 2018 skedde mest praktiskt arbete för att få allt på plats.
Aktiviteten kost och hälsa har påbörjats och genomförts vid tre tillfällen hittills.
I slutet av maj månad gjorde vi delvis en omstart med workshopen kring kost och hälsa där
samtliga anställda på Familjehuset Nydala var inbjudna att delta. Syftet var som tidigare
nämnts att förtydliga projektmål och vilka aktiviteter som ska knytas till detta delprojekt.
Språkläraren anställdes och påbörjade föräldrasvenskan i januari 2019, i stället för som
planerat i september 2018. Föräldrasvenskan har pågått två dagar/vecka, 2 timmar/tillfälle och
har varit efterfrågad. 53 enskilda elever har deltagit vid ett eller flera tillfällen under
vårterminen.
Språkläraren slutar i juni 2019 och en ny lärare tar vid med start 20 augusti 2019.
Samhällshörnan. En publik och stationär dator har installerats i öppna förskolans lokaler.
Personal har tillsammans med besökare börjat använda denna så smått, tipsar om olika
webbsidor, t ex med anknytning till svenska, migrationsverket, förskoleförvaltningen etc.
Utöver kostnader för språklärare och för material med anknytning till undervisningen har
endast en mindre del av de budgeterade medlen använts. Avstämning har skett i slutet av maj
2019.
Samverkan
Vilka samarbeten har påbörjats inom ramen för insatsen? Kommentera samarbetet med samarbetsparter och
eventuell styrgrupp.

Samarbete har påbörjats med forskare på Malmö högskola som stöd i projektet och i
utvärderingsplaneringen.
Övrigt
Eventuella övriga kommentarer.

Kostnadsredovisningen avser tiden fram tom 190520.

Ekonomi
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I kostnadsredovisningen ska endast beviljade § 37a-medel redovisas. Har kommunen/annan aktör gått in som
finansiär i delar av insatsen ska de summor som kommunen/annan aktör stått för inte redovisas nedan.
Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt.

Kostnadsslag

År 2018

Lönekostnader (inklusive lönebikostnader. Ange antal
personer och månadslön inklusive lönebikostnad)

År 2019

23 708,10

Overheadkostnader (max 15 % av lönekostnaderna)

1 251,40

Administrativt material
Externa tjänster (typ av köpt tjänst)

3 570,50

Planeringsdag
Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler)
Material mm. (specificera typ av material)

Installation dator, studiematerial mm

5948,52

873,60

523,18

707,87

Resekostnader
Information/kommunikation (annonser, broschyrer, annat
kommunikationsmaterial)
Förtäring

livsmedel
Summa

Ort och datum:

6471,70 30 111,47

Malmö 2019-06-25

__________________________
Namn Elisabeth Almer
Titel

Projektledare

År 2020

Totalt

