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Förra året drunknade minst 707 flyktingar när de 
försökte korsa Medelhavet. Men mörkertalet är stort 

16 procent druknar varje år 
Tusentals människor dör varje år på sin flykt till Europa. 
Flesta av dessa flyktingar tvingas ut över Medelhavet i 
mycket dåliga och trasiga  båtar. 
15-16 procent   av dessa dör på vägen över. I höstas 
uppmärksammades en stor utanför Lampedusa. 



 
Vad skulle få dig att fly? 
•Flickor får inte gå i skolan 
•Fattigdom – ett mål mat om dagen 
•Du har tidigare blivit gripen och torterad och får veta att de ska gripa dig igen 
•Bilbomber och beskjutningar, du vet aldrig när eller var 
•Fullskaligt krig 
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Nahr El -Bared flyktingläger  
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• Ca.10 miljoner syrier på flykt idag (varav 
hälften är barn) 
• Ca 6,5 miljoner av dem är internflyktingar 
• Ca 1.2 miljon syriska flyktingar i Libanon  
•1miljon i Jordanien (650 000 lever i 
flyktingläger) 
• 2012-2013 kom 24 000 syrier till Sverige 
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• Rätt att söka asyl 
• Ingen laglig väg in i Europa för att söka asyl 
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Välkomsten - västra Frölunda  

Mottagande samtal -inskrivning 
Observation   
Föräldrasamtal  
Pedagogiskt / placeringskartläggning  
Skol och klassbesök 
Överlämningssamtal 
Skolstart   
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Varför lyckas Kanada där Sverige misslyckas? 
 
Kanada har haft stor framgång i arbetet med att skapa goda 
skolmiljöer för nyanlända barn och unga. Vad är det som gör att 
Kanada är världsledande i detta arbete? Här är sex teser för 
lyckad integration. 

http://www.alba.nu/?showArticle=21597 
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Symptom vid kriser 
 Inåtvänd  
 Ångest   
 Aggression 
 Psykosomatisk 
Depression 
 Skuldkänslor 



Pedagogiska 
svårigheter  
Koncentration 
Minne 
Perception 



KASAM  
(Känslan av sammanhang)  

Begriplighet  
Hanterbarhet 
Mening 



Helhetsperspektiv  
Empati 
Offerrollen 



STOP – modellen  
Structure 

Talking and Time 

Organized play 

Parents Support  



Handlingsplan 
Uppmärksamma konflikten 
Ge personalen praktiska råd 

och hjälp  
Direkt berörda elever 
Prata med föräldrar och elev 



Tio generella råd när du ska 
prata med barn om krig 

 Tålamod 
 Ta hänsyn till ålder 
 Prata om lösningar 
 Vuxna är ansvariga 
 Stötta 
 Lyssna utan att döma 
 Ingen press 
 Allvar 
 Konkret 
 Ärlighet 
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Tack för mig 
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