Integration för alla
- alla för integration

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

Kontakt:
Språkvän Laholms kommun
Telefon: 0430 -150 00
E-post: sprakvan@laholm.se

Laholms kommun
Postadress 312 80 Laholm. Besöksadress
Humlegången 6. Växel: 0430-150 00.

Bli språkvän - berika
ditt och andras liv
AMI Mottagning nyanlända
Laholms kommun

Att vara språkvän

Hur går det till?

Språkvän Laholm hjälper nya och etablerade svenskar att
mötas och få kontakt. Som språkvän engagerar du dig frivilligt på fritiden och fungerar som en länk till det svenska samhället. För att bli språkvän behöver du inga speciella förkunskaper, bara du är intresserad av att träffa människor från
andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte och vill hjälpa nyanlända att träna svenska. Alla kan bli språkvän, unga såväl
som äldre. Du kan bli det ensam, som ett par, hela familjen
eller tillsammans med arbetskamrater eller vänner.

Är du är intresserad av att bli språkvän skickar du en intresseanmälan till kommunen. Samordnaren från kommunen tar
sedan kontakt med dig för en kort intervju. Utifrån dina intressen och önskemål matchar kommunen sedan ihop dig som
språkvän. Därefter träffar ni varandra tillsammans med samordnaren från kommunen. Efter detta möte träffas ni på egen
hand.

Frivillighet, ömsesidighet, språkträning
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 personer 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.

Vad kan ni göra tillsammans?
Ni ska i första hand umgås och roligt tillsammans som till exempel fika, promenera, delta i kulturevenemang, laga mat
tillsammans, idrotta, delta i studiecirklar eller umgås med familjen. Gör det enkelt! Gör det ni tycker är kul!

Integration angår oss alla - bli språkvän!

