DATUM

DIARIENR

2016-02-11

RAR16-01

PR O T O KO LL

fört vid telefonmöte med arbetsutskottet - Samordningsförbundet
RAR i Sörmland
Datum:

2016-02-11

Närvarande:

Marie Svensson, Eskilstuna, ordf,
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta, 1:e v ordf
Britta Bergström, Landstinget, 2:e v ordf
Anna-Lena Karlsson, Försäkringskassan
Katarina Enkvist Bohlin, Arbetsförmedlingen
Ola Wiktorson, förbundschef

Sekreterare:

Ann Lundqvist

§1

Mötets öppnande

Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och förklarade extramötet öppnat för beslut om projektansökan.
§2

Projektansökan till AM IF 1

SFI2 i Eskilstuna har sett att elever, som går den suggestopediska undervisningen lär sig svenska på kortare tid än de som går den traditionella
undervisningen. SFI vill därför genomföra en utvärdering och ställt en förfrågan till RAR om ett nytt projekt. Syftet är att bedriva undervisning med
olika grupper.
AMIF öppnar en utlysning avseende integration till vilken RAR har utformat
förslag till ansökan, vars inriktning är en fördjupad studie av språkinlärningsmetoden suggestopedi. Förslaget omfattar tre suggestopedilärare, som
ska bedriva undervisning för olika grupperingar. I syfte att öka graden av
evidens avseende metoden knyts utvärdering och forskning till undervisningen.
Av den totala projektbudgeten 9.744.129 kronor ansöker RAR om
7.308.097 kronor från AMIF. RAR föreslås finansiera projektet med
2.000.366 kronor, varav 546.692 kronor avser kontanta medel.
Projekttiden är 2016-08-01--2018-12-31.
Projektet kommer att kopplas till ESF-projekt IBIS,(IntegrationsBygget I
Sörmland), som fokuserar på tre identifierade utvecklingsområden - Hälsa,
Språk och Samverkan. Kopplingen till IBIS – vars mobiliseringsfas startar
den 1 mars – underlättar genomförandet och öppnar för erfarenhetsutbyte
mellan projekten.
Ansökan ska lämnas senast den 12 februari.
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AMFI= Asyl-, migrations- och integrationsfonden
SFI = Svenska för invandrare
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SID 1(2)

Beslut: Arbetsutskottet beslutade att avsätta 2.000.366 kronor som delfinansiering av projektet ”Suggestopedisk SFI” under perioden 2016-08-01-2018-12-31 under förutsättning att projektansökan till AMIF beviljas.
§3

Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avlutade därefter mötet.
Vid protokollet:

Ann Lundqvist
Förbundssekreterare
Justeras:

Marie Svensson
Ordförande

Ingrid Jerneborg Glimne
1:e vice ordförande
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