VERKSAMHETSPLAN IM LUNDS LOKALFÖRENING 2020

IM-tian
IM-tians verksamhet fortsätter som tidigare. Vi räknar med att i likhet med föregående år
delta i julmarknaden och kampanjen för Världens Barn.
Vårt arbete med att hitta olika vägar för att nå en större kundkrets fortsätter. För att bli mer
kända och kunna öka vår försäljning finns en egen Facebook-sida, där vi lägger upp bilder på
lite speciella saker vi får in.
Vårt samarbete med Råbygård fortsätter.
Separat budget.

Tala Svenska – tisdag
Tala Svenska – tisdag har nu varit verksam inom IM Lunds lokalförening under drygt 10 år.
Under år 2020 kommer vår verksamhet att finnas på IOGT-huset, Bantorget 5 i Lund.
Under terminstid så samlas vi varje tisdag mellan kl 12 30 – 14 30. Vi är mellan 8 – 12 aktiva
volontärer. Det brukar komma mellan 15 – 20 gäster vid varje tillfälle. Nyanlända till Lund
ägnar vi särskild uppmärksamhet. Vårt arbete är ett komplement till språkkurser på SFI eller
Folkuniversitetet och vi har fokus på muntlig träning. Varje vecka så berättar vi om någon
aktuell händelse med hjälp av tidningsklipp. Vi arbetar med nivåanpassade smågrupper och
har ”skräddarsydda” övningsblad av olika svårighetsgrad som ett stöd i smågrupperna. När
det behövs, så ger vi läxhjälp. Enkel vardagssvenska står i fokus. Under år 2020 kommer vi
att arbeta med ovanstående struktur och innehåll.
Genom affischer o genom information på IM:s hemsida blir vår verksamhet känd. Alla språkcaféer i Lunds kommun är aktiva i ett nätverk som träffas två gånger om året och som också
uppdaterar en språklista. Språklistan ger information om var de olika språkcaféerna finns och
om veckodag och klocktid. Särskilt för nyanlända ger språklistan värdefull information.
Budget 7.800 kr.

Tala Svenska – torsdag.
Fr.o.m. 17/10, 2019 kommer Tala svenska - torsdag att ha sin verksamhet förlagd till IOGT:s
lokaler på Bantorget 5 kl. 12.30-14.30. Vi är för närvarande ca 10 aktiva volontärer. Antalet
besökare varierar från gång till gång. Baserat på tidigare terminers deltagarantal räknar vi med
i snitt ca 15 besökare från olika språkområden och med vitt skilda bakgrunder.
Samvaron inleds med att en av volontärerna presenterar ett tema på lätt svenska. Ämnena för
dessa skiftar, men vi försöker prioritera samhällsinformation och ämnen relaterade till svensk
kultur. Vi har också ambitionen att uppmuntra de deltagare som så önskar att hålla en kort
inledning om något ämne som intresserar dem.
Efter dagens tema delar vi in oss i mindre grupper, eftersom kunskaperna i svenska språket är
mycket skiftande. Vi vill försöka stimulera till samtal genom att läsa olika texter som kan vara
skönlitterära eller av nyhetskaraktär. Skulle andra önskemål - som att träna grammatik eller
bara samtala - uppkomma, försöker vi vara lyhörda för detta.
Vi planerar också att göra några utflykter per termin med kultur och natur i fokus.
Budget 7.800 kr.

Läxhjälpen på Fågelskolan
Planen är att fortsätta verksamheten på samma sätt som under 2019.
Budget 300 kr.
Hantverks- och samtalsgrupperna
Vi är fördelade på två grupper som träffas onsdag kl.13.00 – 15.30 respektive fredag
kl. 10.00 – 12.30 på Träffpunkt Arkivgatan. Under 2020 kommer vi inte längre att
bedriva verksamheten som studiecirklar under Sensus. Vi ser möjlighet att ta in nya
deltagare, men på grund av storleken på lokalen kan vi vara max 10 per grupp.Vi handarbetar
med olika tekniker men strävar också efter att utveckla svenska språket i våra samtal. Målet
med vårt handarbete är att tillverka saker som kan säljas på julmarknaden.
Budget 6.200 kr.

Flyktinggruppen.
1. Vänskapa
Vänskapa kommer att fortsätta under 2020 med fokus på att matcha etablerade svenska
familjer/personer med nyanlända familjer/personer, dvs det som kallas Vänskapa
Familj. Även ungdomar kommer att erbjudas att deltaga i Vänskap Ungdom i mån av tillgång
och efterfrågan. Målsättningen är liksom tidigare att under 2020 få igång tio nya relationer
inom Vänskapa.
2. Läxhjälp
Inom begreppet Läxhjälp kommer vi att arbeta med flera inriktningar
a. Traditionell läxhjälp på Östra Tornskolans högstadium med fokus på sjuorna som behöver
extra stöd och stimulans
b. Individuell läxhjälp på skola eller HVB-boenden
c. Stöd till vuxna SFI-elever i hemmet
d. Språkträning för kvinnor på Väster - ett samarbete med UNICEF (som tar hand om barnen)
och Lunds kommun genom biblioteket på Väster (som står för lokal och handledning)
3. Övrigt
Volontärerna inom Flyktinggruppen skall ges möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter
men också få lyssna till och diskutera angelägna ämnesområden 2-3 gånger under året.
Budget 45.000 kr.

