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-information – positivare attityder

-utbildning

-bostäder

-stödfamiljer/personer

-FRK:s vänkurs

-insamling – kläder, möbler mm

-media!! 

-reserveras lab- och röntgentider, första

läkarundersökningstider, remisserna görs i 

förväg -

Förberedelser



F

-

-skapa patientjournaler med tillfälligt signum

-utrymmen, var ta emot?

-förbereda alla enheter (mödra, tand och barn)

-ansvarig läkare och hälsovårdare utses i god tid

-informera alla hur man beställer tolk



-beställ tid till Magistrat, polis,         

Folkpensionsanstalt

-transport

-samarbete med skolor, dagis

-nätverk 

-informera grannar

-inköp



- Ankomst

-mottagande med tolk

-matsäck, endast nödvändig information

-personal/stödfamilj tar emot i hemmet

-myndighetsbesök (signum, pass, FPA-

förmåner)

-hälsokontroll, läkarbesök

-hur sköta utkomststöd före bankkonton 

beviljats?

-info, info,info,info!

-våga fråga!

-akut sjuk- och tandvård



-planera transport

-punktlighetsfostran!



- Integrering

-påbörjas omedelbart

-inkluderas i kommunens befintliga        
verksamhet t.ex MBI-kurser, sport osv

-butiksärenden

-träff med ”vännerna”

-”vardagsfinska”

-info, info,info,info!

-engagera föreningar 

-språkundervisning



Antal 
kvotflyktingar/asylsökande i 
Pargas och Nagu
- 40 kvotflyktingar i Pargas (7 familjer)

- som mest 99 asylsökande på 
Strandbo nödboende i Nagu 
september 2015   t.o.m maj 2016. 

- 25 privatinkvarterade asylsökande  
som blivit kvar i  Nagu och Pargas 

när de fått uppehållstillstånd

- 3 personer väntar på beslut



-skola/dagis

-uppmunta familjerna att umgås  

med varandra

-mycket resurser i början

-använd mycket tolk i början

-bankkonton, hemförsäkring



-honeymoon
-handledning och stöd i t.ex barnuppfostran
eftersom egna sociala nätverk fattas
-informera om våra barnskyddslagar 



Småbarnspedagogik/skola

- Dagis viktig för språkinlärningen. 

- Tillräckligt med information åt 
föräldrarna och klara ”ramar”!

- Extrapersonal som talar barnens 
modersmål

- Förberedande undervisning 
(VALMU), integrering i vanlig klass så 
fort det är möjligt

- Individuell läroplan vid behov

- Sektorövergripande samarbete samt 
aktiv kontakt med föräldrar!

- Läxläsningsklubbar



Exempel på aktiviteter:
Fiskedag med Pargas Sportfiskareoch
Åbolands Fiskarförbund



Blåbärsplockning



Segling med Gullkrona 

Kryssarklubb



/ Hafflafest/Sawacafe´



”Strandboarnas” avskedsfest        
9.4 2016



Hälsa -skabb, löss, tub mm

-vaccinering

-traumatisering

-tortyr

-psykosomatiska symptom

-tänder!

-kost

-problem i parförhållande

-graviditeter

-psykolog-terapeut

-dygnsrytm

-struktur i vardagen

-alkohol



Tolk/kommunikation
-viktigt med pålitlig och kompetent tolk

-indirekt/direkt kommunikation

-tar tid

-kräver övning att arbeta bekvämt med tolk

-stora kulturskillnader kan leda till missförstånd

-tystnadsplikt








