
VERKSAMHETSPLAN IM LUNDS LOKALFÖRENING 2021  

 

Läxhjälp på Fågelskolan och Östratornskolan 

Efter en, på grund av pandemin, haltande fysisk läxhjälp på Fågelskolan och Östratornskolan, 

räknar vi med att bedriva denna läxhjälp under 2021 som tidigare år.  

 

Digital läxhjälp på distans 

Som ett komplement till den fysiska läxhjälpen fortsätter vi den läxhjälp på distans som 

påbörjats under 2020. Ambitionen är att erbjuda denna läxhjälp till alla 14 högstadieskolor i 

Lunds kommun. 

 

Budget: 4000 kr 

(Ritplattor, frukt, fika) 

 

Läxhjälp för kvinnor som studerar på SFI 

Under hösten 2019 0ch våren 2020 har läxhjälpen bedrivits i lokaler som tillhörde biblioteket 

på väster. Biblioteket är numera nedlagt, så vi får låna en lokal i närheten av biblioteket av en 

hyresgästförening. 

Läxhjälpen har legat nere under stora delar av våren och under hösten 2020. SFI 

undervisningen har dock startat nu med undervisning två dagar/vecka. Behovet av hjälp med 

läxläsning är därför stort och vi planerar att starta upp igen senast i januari 2021. 

Flera familjer önskar också få hjälp med läxläsning till sina barn som går i låg- och 

mellanstadiet. Detta kan vi erbjuda i samarbete med volontärer från UNICEF. 

Budget: 1.000 

 

IM-tian 

IM-tians verksamhet reducerar öppettiderna i butiken under tiden Coronapandemin pågår. 

Därefter fortsätter verksamheten som tidigare. Vi räknar med att i likhet med 2019 delta i 

julmarknaden. 

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. 

Separat budget. Budget (kostnader) för IM-tian i Lund, 2021: 
 

Verksamhet 

(styrelsen har en egen 

post)  

Kostnader 

(tex. fika)  

Specifikation 

(tex. fika en gång per vecka 

samt till avslutningsfest och 

utflykt)  

Summa 

IM-tian Hyra 
 

101 000 
 

Kontokortsavgift 
 

3 500  
Interna kostnader kaffe, kakor, hygienart, o dyl. 2 700  
Julmarknad lokalhyra, transport 5 000  
HSB, underhåll, nya 

installationer 

Underhåll, nya installationer 5 000 

 HSB, utbyte av 

nyckelsystemet 

15 nycklar a´ 300:- 4 500 

Totalsumma 
  

121 700 



Språkfika – tisdag 

Språkfika – tisdag har nu varit verksam inom IM Lunds lokalförening under drygt 10 år. 

Under år 2021 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 2021 kommer vi 

att arbeta med ovanstående struktur och innehåll. 

Genom affischer och 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: 10.000 kr. 

 

Språkfika - torsdag 

Tills vidare är det inget språkfika 2020 på grund av coronaviruset. Vi hoppas att vi kan 

fortsätta 2021 med vår verksamhet som vi har gjort 2019.  

Då var det i vanliga fall 10 volontärer och 10 till 15 besökare med olika språknivå och 

bakgrund. Några är sjuksköterskor eller läkare och försöker på det sättet att öva sig i svenska, 

Andra har kommit till Sverige som flyktingar och behöver hjälp att orientera sig.  

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 och allmänt småprat 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 med kultur och natur i fokus. På förslag finns 

Kulturhistoriska muséet och S:t Lars parken.  

Budget: 10.000 kr 

 
Flyktinggruppen 

1. Vänskapa kommer att fortsätta som tidigare. Tyvärr har kontakterna mellan 

flyktingfamiljerna och de svenska familjerna under Corona pandemin skett mestadels via 

mobilerna. Man har dock i de flesta fall fortsatt att hålla kontakten. Under 2021 hoppas vi 

att de fysiska kontakterna skall kunna återupptas. Vi har några svenska familjer som 

väntar på att få en flyktingfamilj och vi kommer att speciellt via Volontärbyrån försöka 

skaffa flera svenska familjer. I modulerna på väster har flera nya familjer flyttat in och de 

är intresserade av att få kontakt med svenska familjer. 

 

im:s


2. Läxhjälp kommer att erbjudas på individuell basis. Det innebär att en flyktingfamilj 

kopplas till en volontär som träffar familjen en eller två gånger/vecka för läxläsning och 

samtal. Tid och plats kommer man själv överens om. 

 

3. Vi avser att samla alla svenska familjer och läxhjälpsvolontärer för ett erfarenhetsutbyte 

under hösten 2021. 

 

Budget: 34.000 kr 

 

 
Hantverksgruppen onsdag och fredag: 

Vi är fördelade på två grupper som träffas onsdag 13-00-15.30 respektive fredag 10.00-12.30 

på Träffpunkt Arkivgatan. Under 2020 har verksamheten från mars månad varit nerlagd pga. 

coronapandemin. I skrivande stund (september 2020) ser vi inte att verksamheten kan komma 

igång under hösten heller. 

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. Vi 

hade innan nedstängningen även förberett för en påskmarknad på Arkivgatan som ju tyvärr 

fick ställas in. 

Inför 2021 hoppas vi kunna komma igång med våra träffar igen med samma syfte som 

tidigare. Kanske kan vi även sälja våra påskprylar under våren. 

Budget: 8.000 kr 

 

Lund lyser planeras att genomföras tillsammans med Lunds kommun och Svenska kyrkan. 

Budget:  15.000 kr 

 

Medlemsmöte vår och höst planeras att genomföras som tidigare år. 

Budget: 4.000 kr 

 

 

 

Lund den 24 september 2020 

 

 

Styrelsen för IM Lunds lokalförening 

 


