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Nyanlända integreras via
friluftsliv
FINSPÅNG Ett nytt projekt och samarbete bidrar till nyanlända ungdomars integration
via friluftsliv. "Jätteroligt att få lära sig om vad som finns i skogen", säger Ehsan,
Mustafa och Muhammad.
Ett nytt projekt "Samarbete–Integration" för nyanlända ungdomar har nyligen startats. Friluftsfrämjandet i
Finspång letade efter en möjlighet att bidra till nyanlända ungdomars integration via friluftsliv.
– 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, berättar Jens
Rinman, ordförande i Friluftsfrämjandet i Finspång.
Aktiviteterna genomförs för omkring 70 ungdomar från skolan i åldrarna 16-20 år under de kommande veckorna.
– Det här samarbetet känns fantastiskt bra. Det är lärorikt både för eleverna och oss, betonar Jens Rinman.
Under tisdagen fick nya elever komma till Lunddalen, gå en slinga i skogen och bekanta sig med träd, djur,
växter och is vid olika stationer. Dessutom fick eleverna lära sig att göra upp eld, förstå vad en svensk matsäck
innehåller och göra sin egen matsäck, baka pinnbröd och bygga teamkänsla.
Ehsan Masoumi, 17, Mustafa Karimi, 16, och Muhammad Nasiri, 17, från Afghanistan, tyckte alla det var
spännande och intressant att få lära sig nya saker i skogsmiljö.
– Det är roligt att få veta vad som finns i skogen, säger Ehsan.
Det var första gången han var ute i skogen.
– Det känns väldigt bra. Det luktar inte olja och sånt, utan det är väldigt friskt, säger Ehsan Masoumi.
Killarna har bott i Sverige och Finspång i närmare ett och ett halvt år.
– Det är jätteroligt att få lära sig nya saker. Jag har varit i skogen ett par gånger tidigare. När vi åkte bil såg jag
en älg, det är jättestora djur. Men mitt favoritdjur är vargen, berättar Mustafa.
När skogsstationerna var avklarade fick de gå ut på isen och bland annat lära sig borra.
– Det var första gången jag var ute på en is. Jag var rädd och trodde att isen skulle spricka. Jag hade aldrig varit
i skogen tidigare. Det är bra att få se och lära sig om allt som finns, säger Muhammad Nasiri.
Längre fram är tanken att erbjuda de som är intresserade en fortsättning med fler aktiviteter kring friluftslivets
möjligheter.
– Det här är en satsning som vi tror och hoppas kommer fortsätta, konstaterar Jens Rinman.

NT + FÖ 2017-02-01 Magnus Johansson

Berättar. Åke Kinnander berättade om skogens djur för
Ehsan Masoumi och Mustafa Karimi. | Bild: Magnus Johansson

Borra. Muhammad Nasiri fick lära sig hur man borrar i
isen. I bakgrunden syns Friluftsfrämjandets Karin Fors och Daniel Johansson, lärare vid Nya Bergska Väst. | Bild:
Magnus Johansson

Samarbete. Jens Rinman, ordförande i Friluftsfrämjandet
i Finspång, tycker att det nya samarbetet är fantastiskt. | Bild: Magnus Johansson

Pinnbröd. Efter skogsrundan fick ungdomarna lära sig att
baka pinnbröd. | Bild: Magnus Johansson

