
 

Inbjudan till utbildning kring migrations och anpassning 
 
Utbildningar för dig som kommer i kontakt med nyanlända och vill öka din förmåga att förstå och 
möta målgruppen 
 
Syftet med kursen är att skapa en grundläggande förståelse för de processer den nyanlände går genom 
och vilka strategier som är vanliga för att möta det nya landet. Vi kommer även få med oss strukturerade 
arbetsmodeller för att bli effektivare, kunna göra bättre bedömning och kunna kommunicera bättre med 
varandra. 
 
Utbildare är Dr. Riyadh Al-Baldawi som har jobbat 25 år med psykisk hälsa hos flyktingar och invandrare 
och har djupa insikter om i frågeställningar kring migration och anpassning kliniskt och teoretiskt. Han har 
skrivit två böcker med konkreta och tydliga arbetsmodeller och insikter. 

 
Migration och anpassning: Den okända resan och Familjen i Exil: Flyktingfamiljer i en interkulturell 
och psykosocial kontext  
 
Följande utbildningar finns att välja mellan: 
 
6 mars en heldagsutbildning som beskriver de utmaningar som möter den 
nyanlände och svårigheterna i att navigera i ett annorlunda samhälle. Med 
betoning på individens strategier för att möta det nya och hur samhället 
kan möta individen. Syftet är att få en djupare förståelse för psykologiska 
reaktioner och arbetsmodeller för att hjälpa den nyanlände att avkoda 
Sverige.  
 
Målgruppen är bred och avser alla som kommer i kontakt med och fattar 
beslut kring nyanlända. Exempelvis: Socialtjänst, Skolpersonal, SFI, 
Elevhälsa, vård m.m. 
 
7 mars förmiddag  Vi ställer familjen i  centrum och fördjupar oss i  de 
förändrade relationerna och dynamiken som följer med migrationen och 
anpassningen till en ny socialstruktur 
Målgrupp främst: arbetsmarknadsfunktioner, familjesekreterare, 
elevhälsa, vårdpersonal och skolpersonal som arbetar med dessa frågor 
 
 7 mars eftermiddag  – Barn i migration, vi ställer barnens behov och 
särskilda utmaningar i centrum 
Målgrupp främst: familjesekreterare, elevhälsa, vårdpersonal och 
skolpersonal som arbetar med dessa frågor 
 
Utbildningarna kommer att vara i Ystad, mer information kommer senare. 
 
Anmälan enligt länk https://goo.gl/forms/JVckl9Mz6YXIc5ll2 
 
För mer information kontakta 
Peter Eriksson, Integrationsstrateg i Ystads Kommun. 
peter.eriksson@ystad.se  
0411-577167 
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