HALVÅRSRAPPORT PROJEKT IBIS

Beskrivning av verksamheten
Projekt IBIS (IntegrationsBygget I Sörmland) ska utveckla nya arbetssätt och metoder som
varaktigt bidrar till att förbättra etableringsarbetet i Sörmland, så att nyanländas väg från
uppehållstillstånd till ett första jobb, studier, egen försörjning förkortas. Detta projekt
vidareutvecklar metoder inom tre identifierade områden:
1. Hälsans betydelse för snabbare integration
2. Pedagogisk utveckling av språkundervisning genom bland annat suggestopedi.
3. Samverkan
Projektet involverar Sörmlands kommuner, Arbetsförmedling och Landsting i ett gemensamt
lärande och organiseras i fyra geografiska delprojekt. Målgruppen för projektet befinner sig i
inledningen av sin integrationsprocess. Projektet fokuserar på ovanstående tre identifierade
utvecklingsområden, vilka visar sig ha stor påverkan på individers framgång i sin
integrationsprocess.
Verksamhetens finansiering
Projektet har en kostnadsbudget på 20,5 miljoner kr, varav 17,4 miljoner kommer från
Europeiska socialfonden, 1,0 miljoner kr från Landstinget Sörmland och resterande 2,1
miljoner kr från Samordningsförbundet RAR.
Verksamhetens mål
EFFEKTMÅL: Förbättrad arbetsmarknadsintegration för nyanlända som står särskilt långt
från arbetsmarknaden.
HUVUDMÅL: Utveckla metoder och arbetssätt som varaktigt bidrar till att förkorta den tid
det tar för en nyanländ att bli etablerad på den svenska arbetsmarknaden.
DELMÅL 1: Utveckla en s.k. hälsoskola för nyanlända som ger så bra effekter att berörda
myndigheter implementerar skolan som en permanent verksamhet.
DELMÅL 2: Skapa myndighetsamverkande modell/arbetssätt för tidig upptäckt av nyanlända
med funktionsnedsättning och eller allvarligare sjukdomsproblematik
DELMÅL 3: Vidareutveckla och marknadsföra suggestopedi som språkinlärningsmetod för
nyanlända så att metoden sprids och används av fler lärare på fler SFI-skolor och
verksamheter i länet.
DELMÅL 4: Bidra till en förbättrad samverkan mellan de myndigheter som arbetar med
målgruppen samt bidra till ett förbättrat samarbete mellan offentlig och civil sektor.
Aktiviteter som genomförts för att nå målen

Delmål 1:
Två arbetsseminarier har genomförts tillsammans med projektet utvärderare för att ta fram
metoder för att påvisa insatsens positiva effekter.
Möten med ledningen för primärvården och Vårdval Sörmland där implementeringsfrågan
diskuterats
Ansökan om 4 miljoner kr från ESF inskickad och godkänd för att genomföra ett projekt där
25 personer från landstinget utbildas till att leda fler hälsoskolor i länet.
Delmål 2:
System med trepartssamtal kring de personer som misstänkts ha funktionshinder eller
sjukdomsproblematik utarbetat. Projektpersonal träffar af-handläggare tillsammans med
deltagaren i de fall det finns problematik och deltagaren accepterar mötet.
Delmål 3
Ansökan om 6 miljoner kr från ESF inskickad och godkänd för att genomföra ett projekt som
går ut på att skaffa evidens för att suggestopedimetoden ger en snabbare språkinlärning.
Delmål 4:
Delprojekt Flen är de som har lyckats bäst med att bygga upp myndighetssamverkan mellan
berörda myndigheter. Under hösten 2017 ska Flen genomföra ett seminarium där dom berättar
om hur man har gjort för att lyckas.
Aktiviteter framöver
•

Samhällsekonomisk utvärdering av insatsen hälsoskola. Vårdkonsumtion före
genomförd insats ska jämföras med vårdkonsumtion efter genomförd insats.

•

Seminarium för att visa goda exempel på hur man bygger upp en väl fungerande
myndighetssamverkan mellan myndigheter som arbetar med nyanlända

•

Seminarium för att marknadsföra och sprida språkinlärningsmetoden Suggestopedi

•

Evidensstudie för att påvisa att suggestopedimetoden ger en snabbare språkinlärning. I
studien ska SFI-elever som lär sig svenska med hjälp av suggestopedimetoden
jämföras med elever som läser ordinarie SFI.

•

Utbildning i implementering och ägarskap för delprojektledare och delprojektägare.
Tre utbildningstillfällen under hösten under ledning av konsultföretagen Kontigo och
Apel.

