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Samarbete/Integration – Meningsfull väntan 
Vi har bestämt att fortsätta med vårt projekt ”Samarbete/Integration” som startades 
tillsammans med Bergska gymnasiet - Introduktionsprogrammet i början av 2017. 

Strax efter att vi tillsammans med skolan beslutat om en fortsättning har vi också glädjande 
nog fått beskedet att projektet stöds genom 10 000 kronor från Friluftsfrämjandets, 
strategiska projekt. ”Meningsfull väntan” är ett treårigt projekt som startades 2015 och 
finansieras genom Svenskt friluftsliv.  

Från valda delar av vår anslagsbegäran framgår hur och vad vi tänker genomföra.   

Projektbeskrivning 

• Övergripande målsättning är att bredda de nyanlända ungdomarnas kontaktyta mot det 
nya samhället. 

• Att skapa ökad trygghet och tillit för gruppen nyanlända. 
• Att ge dem verktygen för att kunna ha en meningsfull och berikande fritid med 

inriktning på friluftsliv. 
• Att kunna vara ett utökat vuxenstöd för gruppen ensamkommande. 

 

Bakgrund 

”Projekt Samarbete/Integration” för nyanlända ungdomar.   

Vi letade under 2016 efter en möjlighet att bidra till de nyanlända ungdomarnas integration 
via friluftsliv och av en tillfällighet träffade vi Christina Björnelf, elevcoach på Nya Bergska 
Väst. Tanken föddes att vi kanske kunde göra något tillsammans med Christina och skolan. 
Sedan november har vi arbetat fram ett samarbete där vi erbjuder utomhusaktiviteter och 
samtidigt sprider intresset och förutsättningarna för friluftsliv. Aktiviteterna genomförs för 
omkring 70 ungdomar från skolan i åldrarna 16-20 år.   

Vi träffas i Lunddalen med grupper om 14-16 elever åt gången som i mindre grupper får gå 
en slinga genom skogen och där bl.a. bekanta sig med träd, djur och växter vid olika 
bemannade stationer.  

En fjärde station innebär något kopplat till en vinteraktivitet och handlar just nu om att 
förstå lite mer om is. Väl tillbaka är det dags att göra upp eld, förstå vad en svensk matsäck 
innehåller, göra sin egen matsäck, baka pinnbröd och bygga team känsla. 

När förutsättningarna fanns och intresset från 50 av ungdomarna visade att man gärna ville 
prova på långfärdsskridskor startades en andra fas i projektet, ”isintegration”. Detta 
genomfördes med 8 personer i varje grupp och dom flesta hade vid den tidigare aktiviteten 
varit ute på isen och bl.a. borrat hål för att lära mer om is och vad det innebär att vara på 
den. 

Aktiviteter har genomförts under vardagar och engagerat 10 ”seniorer” från 
lokalavdelningen och 1-2 personer från skolan vid varje tillfälle.  
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Vad vill ni göra 

Vi skall erbjuda elever på Nya Bergska Väst en fortsättning på det projekt som startades i 
januari 2017. Nu med nya ungdomar som tidigare inte varit med på den typen av aktiviteter 
som genomfördes då men samtidigt också erbjuda elever som var med på de första 
aktiviteterna en fortsättning. 

Målgrupp 

De nyanlända ungdomarna är på skolan indelade efter språklig kompetens i A-B-C-D nivå. 
Starten skedde 2017 med ungdomar i grupp B – C. Nu startar vi en fortsättning med 
ungdomar i gruppen B – C dvs. halva gruppen 25 elever är nya medan 25 har varit med i det 
tidigare arrangemanget under 2017. Vid varje tillfälle kommer nu en klass om 12-13 elever 
att delta. 

Målsättning 

Nya gruppen: Slinga genom skogen, ”Bli bekväm i skogen” och där bl.a. bekanta sig med 
träd, djur och växter. Göra upp eld, förstå vad en svensk matsäck innehåller, göra sin egen 
matsäck, baka pinnbröd och bygga team känsla.  

Prova på en lämplig vinteraktivitet, långfärdsskridskor, pulka åkning, fiska, göra upp eld, vad 
är lämplig vinterklädsel. 

Vad händer i naturen på våren. Vandring i lämpligt område för att bekanta sig med, växter, 
löv, småkryp. Använda stormkök. 

Tidigare elever: Allemansrätten, grundläggande kunskap i hur man använder en karta. Lätta 
övningar att lära sig hitta i naturen med hjälp av en karta och kompass. Matlagning över 
öppen eld med en gryta på en trefot/muurikka. 
Prova på en lämplig vinteraktivitet, långfärdsskridskor, pulka åkning, fiska, göra upp eld, vad 
är lämplig vinterklädsel. 

Vad händer i naturen på våren. Vandring i lämpligt skogs/ängsområde för att bekanta sig 
med, växter, löv, småkryp. Använda stormkök. 

Vid samtliga tillfällen görs och äts matsäck. 

Tidplan 

- Före vecka 50 genomföra aktiviteter vid 4 tillfällen 
- Under perioden januari-mars genomföra lämplig vinteraktivitet under 4 tillfällen 
- Under perioden april – maj genomförs våraktiviteten under 4 tillfällen 
Stor flexibilitet gäller för genomförandet beroende på aktuella väder förutsättningar och 
kommer att förläggas till vissa vardags eftermiddagar. Friluftsfrämjandets Lunddalen 
kommer att vara samlingspunkten för de flesta aktiviteterna. Antalet aktiva från 
lokalavdelningen kommer att vara 10.  

 

 


