
Integration för alla 

– alla för integration! 

Integrationsenheten  

Laholms kommun 

Bli språkvän/fadder 
och berika ditt och andras liv 

 

Laholms kommun 

Postadress: 312 80 Laholm. Besöksadress: Humlegången 6 

Växel: 0430-150 00. www.laholm.se 

 

 

Anmäl dig för att bli språkvän eller fadder nu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information, gå in på:  www.laholm.se/sprakvan eller 

www.laholm.se/fadder 

 

Kontakt: Språkvän/fadder Laholms kommun 

   Telefon: 070-209 44 15 

  Epost: sprakvan@laholm.se 



   
Hur går det till? 
Är du är intresserad av att bli språkvän eller fadder skickar 

du en intresseanmälan till kommunen. Om du vill bli fadder 

skickar du även en registerförfrågan för polisens belastnings-

register till kommunen. Personal från kommunen tar sedan 

kontakt med dig för en kort intervju. Utifrån dina intressen 

matchar kommunen sedan ihop dig som språkvän eller fad-

der. Därefter träffar ni varandra tillsammans med personal 

från kommunen. Efter detta möte träffas ni på egen hand. Ni 

kan fika, promenera, delta i kulturevenemang, laga mat till-

sammans, idrotta, delta i studiecirklar eller umgås med famil-

jen. 

 

Om du blir fadder utgår även en omkostnadsersättning med 

500kr/månad som är avsedd att täcka gemensamma kostna-

der för transporter, entréer, matkostnader och liknande. Detta 

eftersom ungdomarna själva har ett väldigt litet ekonomiskt 

utrymme. 

 
 

Integration angår oss alla! 

   
Att vara språkvän och fadder 
Språkvän/fadder Laholm hjälper nya och etablerade svenskar 

att mötas och få kontakt. Som språkvän eller fadder engagerar 

du dig frivilligt på fritiden och fungerar som en länk till det 

svenska samhället. För att bli språkvän eller fadder behöver 

du inga speciella förkunskaper, bara du har bott i Sverige 

länge och kan prata svenska. Alla kan bli språkvän eller fad-

der, unga såväl som äldre. Du kan bli det ensam, som ett par, 

hela familjen eller tillsammans med arbetskamrater eller vän-

ner. 

 

Språkvän 
Att vara språkvän innebär att du får kontakt med nyanlända 

eller asylsökande vuxna eller familjer. Nyanlända är personer 

som fått uppehållstillstånd i Sverige och asylsökande är per-

soner som väntar på att få beslut från Migrationsverket om 

uppehållstillstånd. Som språkvän blir din enda insats din tid 

och en viss regelbundenhet i kontakten mellan er förväntas. 

En del kanske vill träffas varje vecka, andra ett par gånger i 

månaden. 

 

Fadder 
Att bli fadder innebär att du får kontakt med ensamkommande 

ungdomar mellan 15-17 år. Som fadder har du inte något an-

svar för exempelvis ungdomens ekonomi eller skolgång. Det 

ansvaret har god man, personal på boendet eller socialsekrete-

rare. Om du blir fadder till en ungdom kommer första måna-

den ni träffas bli en slags ”prövotid” då ni träffas på försök.   

                       SPRÅKVÄN/FADDER  LAHOLM                                                                              FRIVILLIGHET - ÖMSESIDIGHET - SPRÅKTRÄNING 


