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Välkommen till Visdom och Lärdom
 
Den här broschyren är tänkt att ge en liten inblick vad en fadder är 
och vilka möjligheter det kan ge att vara fadder samt förslag på lite 
aktiviteter som ni kan göra tillsammans med den nyanlände.

Bakgrund

Ljusnarsbergs Kommun har avtal med Migrationsverket att ta emot 
ensamkommande flyktingungdomar samt ensamstående vuxna eller 
familjer. Totalt är avtalen på ca 20 personer per år. 

Syftet med Visdom och Lärdom är ett ömsesidigt utbyte mellan indivi-
der och eller familjer där nyanlända ges möjligheter till delaktighet och 
lärdom om det 
svenska samhället och dess kultur. 

Detta innebär att faddern få dela med sig av sin visdom och samtidigt 
får lära sig om andra kulturer. Det är vår förhoppning att fadderskapet 
ska utvecklas till en vänskap över tid. 

Om fadderverksamheten 

De flesta nyanlända som kommer till Sverige vill gärna lära känna någon 
svensk person eller familj för att snabbare lära sigsvenska och också 
lättare lära sig förstå den svenska kulturen med lagar och regler.

Vem kan bli fadder?

Alla vuxna kan bli fadder. Ensamstående, familjer med eller utan barn 
eller kanske ett kompisgäng som vill ta med en nyanländ person i sin 
gemenskap.

Vad gör en fadder

Faddern och den nyanlända träffas och lär känna varandra på tider och 
platser som passar för er båda. Faddrarna bestämmer själva hur mycket 
tid de vill avsätta för sitt uppdrag. Vad ni gör tillsammans utgår från 
gemensamma intressen.

Vad förväntas av en fadder?

Faddern förväntas visa intresse för andra kulturer och ha förståelse för 
att vi är olika men ändå lika och unika. I utbyte får faddern lära känna 
en person från en annan kultur. Som fadder ska du stå för kommunens 
värderingar och utgå från dess värdegrund.

Vad kan ni göra tillsammans?

De allra flesta nyanlända saknar helt kontakt med ett vanligt svenskt 
vardagsliv. Uppdraget som fadder är att fungera som stödperson och ge 
en inblick i den svenska vardagen. 

Att vistas i hemmet, laga mat eller titta på TV tillsammans  räcker bra.

Här följer några ytterligare förslag att göra tillsammans

• Vara ute i naturen

• Gå på fotbollsmatch

• Gå på bio

• Spela bowling

• Fira svenska högtider

• Besöka bibliotek och museer m.m.

Hur blir man fadderfadderfamilj?

När en person eller familj vill bli fadder så kontakta samordnaren på 
Integration Bergsgården eller fyll i en intresseanmälan om att bli fadder. 
Blanketten finns på Integration Bergsgården eller på Ljusnarsbergs 
Kommun hemsida. 

Därefter matchar samordnaren fadder och adept utifrån intresse, ålder 
m.m. Därefter ordnar samordnaren första träffen. Faddern och den nyan-
lände kommer då överens om var, när och vad de ska göra vid nästa träff.


