Inbjudan
Sänka trösklarna på arbetsmarknaden
- i Skaraborg
17 januari 2019, 13.00-16.00
Skövde, Gothia Science Park, Insikten
Delta på plats eller via webben
Mötesplatsen är kostnadsfri, i pausen bjuds det på frukt.
Välkommen till en mötesplats om att Sänka trösklarna på arbetsmarknaden
för utrikes födda. Hur kan arbetsgivare och utbildning underlätta för utrikes
födda att ta sig in på arbetsmarknaden? Kan krav sänkas? Hur kan vi möta
bristyrken? Hur kan vi gemensamt få en bibehållen språkutveckling? Hur
kan en bättre samverkan mellan olika aktörer se ut är några av frågorna
som kommer att diskuteras.





Program
Arbetsförmedlingen presenterar sin prognos, Sandra Offesson
Arbetsförmedlingen
Hur ser flyttmönstren bland nyanlända ut idag? Anders Andersson
Arbetsförmedlingen
Paneldiskussion
I panelen finns Elias Nelzen Skara Sommarland, Ulf Svensson Nobina, Inger
Levin, Skaraborgs sjukhus, Andreas Danielsson Kinnex, Åsa Sandberg och
Thomas Ros Lärcenter Falköping samt Anders Andersson
Arbetsförmedlingen.
Moderator är Johan Lindell. Johan har lång erfarenhet av arbete med
nyanlända inom vuxenutbildning, språkintroduktion och mottagande.
Ta del av mötesplatsen på plats eller via webbsändning. Du som anmäler
dig till webbsändningen kommer få ett login för möjlighet att ställa frågor
till panelen. Mötesplatsen kommer finnas att ta del av i efterhand på
Skaraborgs Kommunalförbunds Youtube-kanal.
Anmälan: Anmälan senast 14 december, https://skaraborg.se/Kurser-ochkonferenser/

Arrangör: InVäst – Integration i Västsverige
Kontakt: jenny.larsson@skaraborg.se
Inför mötesplatsen
Mötesplatsen arrangeras inom ramen för projektet InVäst, som finansieras
av europeiska socialfonden (ESF). Som deltagare i ett ESF-projekt ska du
lämna uppgifter om hur många timmar du deltagit i mötesplatsen. Du
kommer därför få en närvarorapport skickad till dig. Närvarorapporten
fungerar som inträdesbiljett och ska tas med till mötesplatsen ifylld och
undertecknad av dig och din överordnade chef. Detta gäller enbart dig som
deltar på plats (ej för dig som deltar via webben).
Om InVäst
InVäst är ett projekt i Västsverige som syftar till att stärka organisationers
kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet ägs av Göteborgsregionens
kommunalförbund och drivs i samarbete med delregionerna Skaraborg och
Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår
mellan 2016 och 2019.
VÄLKOMMEN!

