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BORLÄNGE
Språket var i fokus
under de samtal om 
integration, moders-
målsundervisning som
fördes i går under tema-
dagen om invandring 
i Borlänge.

Det var kommunala poli-
tiker, lärare, tjänstemän och
forskare som i går samlades 
i ABV-lokalen för att disku-
tera de möjligheter och pro-
blem som finns kring integ-
rationen i Borlänge. Ett
hundratal åhörare hade
samlats och lyssnade på de
föreläsare som talade under
dagen. Det var modersmåls-
undervisning och det svens-
ka språket som låg i fokus.

Under dagen blev också
priset Årets modersmåls-
samordnare i Sverige till-
delat Mats Wennerholm,
undervisningsråd vid myn-
digheten för skolutveckling.
Han förespråkar den 
oerhörda vikten av moders-
målsundervisning för in-
vandrare och säger att det
främjar en bra utveckling av
det svenska språket.

– För att invandrare ska
utveckla det svenska språket
behöver vi alla verktyg som
är tillgängliga och där är 
modersmålet det bästa verk-
tyget. Språk bygger språk,
säger Mats Wennerholm.

Han menar att en student
som är bra på sitt eget 
modersmål blir även mycket
bättre på att lära sig andra
språk som till exempel
svenska. Eleven kommer att
få det lättare i översättning
och språkförståelsen av de
svenska orden.

– Det finns ingen motsätt-
ning i att lära sig två språk
samtidigt. Språken kors-
befruktar varandra och man
blir bättre på båda två sam-
tidigt, säger Mats Wenner-
holm.

Språket är det viktigast
verktyget i livet och pekar på
fördelar inom affärsmässig
verksamhet säger han.

– Låt oss säga att du säljer
kakor i Borlänge då tror jag
att du säljer mycket mer 
kakor i fall du samtidigt kan
arabiska på grund av invand-
rartätheten i staden, säger
Mats Wennerholm.

Han säger att han arbetar
efter en måluppfyllelse där
han vill se mer flerspråkiga
lärare i skolan. Han säger att
det däremot är ett problem
på lärarhögskolan eftersom
lärarstudenter inte vill ut-
bilda sig inom flera språk.
Det är en osäkerhet att ut-
bilda sig i invandrarspråk för
många lärare. Fast intresset
har börjat växa.

– Allt eftersom volymen
inom verksamheten ökar så
har intresset och kunskapen
följt, säger Mats Wenner-
holm.

Under dagen föreläste

också Kenneth Persson, som
presenterade kommunens
nya arbetsmarknadspro-
gram för invandrare som 
läste SFI. Ett program som
innebär att studenterna ska
få möjlighet att göra praktik
under studietiden. Han för-
väntar sig en riktig succé.

– Vi måste se invandrarna
som en resurs för Borlänges
utveckling, säger Kenneth
Persson, kommunalråd i
Borlänge.
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Integrationen i
fokus i Borlänge

Mats Wennerholm, undervisningsråd vid myndigheten för skolutveckling fick pris som Årets
modersmålsamordnare i Sverige. FOTO: KARIN RICKARDSSON

Idrottsstipendium
Livaktiga Kvarnsvedens GoIF:s Veteranklubb har som årligen
återkommande inslag vid klubbens årsmöte utdelning av ett 
idrottsstipendium till en eller fler av moderföreningens lovande
idrottare. I år föll valet på två, orienteraren, skidorienteraren
med mera Karin Malmberg och friidrottaren Gustaf Altin, vilka
båda gjort utmärkta insatser under det gångna året och veder-
börligen hyllades i samband med årsmötet i Mellstaparkens
servering på torsdagen. FOTO: MATTIAS NÄÄS

Nekas ersättning för skolgång i London
FALUN/SÄTER En elev från Stora Skedvi som pluggar på
Falu frigymnasium vill gå på Svenska skolan i London
nästa läsår. Hans familj har skrivit till Borlänge/Säters
gymnasienämnd och vill att nämnden ska bekosta hans
utlandsstudier. Nämnden har dock bestämt att säga nej
till ansökan. 

Anledningen till avslaget är att det främst är elever
med en av föräldrarna i ett annat land som har rätt till
ersättning. Det finns också bestämmelser som säger att
elever har rätt till bidrag om man ska plugga i Norden. 

Moderaterna Carl-Oskar Bohlin och Hans-Erik 
Jansson reserverade sig mot beslutet.

Glasverkstaden
får statliga
kulturpengar
BORLÄNGE
Glasverkstaden i Bor-
länge får 81 000 kronor
i utrustningsstöd av 
statens kulturråd.

– Väldigt stimule-
rande, säger konstnär
Roland Backlund.

Glasverkstaden Borlänge
bildades 2005. Det är en kol-
lektivverkstad som riktar sig
till yrkesverksamma konst-
närer som vill arbeta med
glas. Tanken är att verk-
staden skall bli en betydande
mötesplats.

Föreningen får stöd från
kommunen som täcker 

hyran. Verkstaden finns i en
tidigare bagerilokal. De 
81 000 kronorna är mycket
välkomna och ska användas
till ett planslipverk och en
gravyrspindel:

– Ett lyft för verksam-
heten. Det blir intressant för
konstnärer utifrån landet att
komma hit och jobba.

Backlund konstaterar att
stöd normalt inte ges till för-
eningar med färre än 
20 medlemmar. Glasverk-
staden har åtta.

– De gör ett undantag, kul
att någon utifrån tror på oss.

Jerry Brodin

Kommunen ger
mer pengar till
PRO än till SPF
BORLÄNGE
PRO får mer stöd av
kommunen än SPF.

Även om hänsyn tas
till antal medlemmar.

Moderaterna i Borlänge
vill ha en översyn av 
föreningsbidragen och de
regler som gäller för att en
förening ska få ekonomiskt
stöd.

– Utgår det bidrag efter
antalet medlemmar, hyres-
nivå eller vad går man 
efter? frågar sig opposi-
tionsrådet Ulla Olsson.

Hon menar att det är

många frågor som det inte
går att få entydiga svar på.
Pensionärsföreningarna är
enligt henne ett exempel:

– Det utgår mycket stör-
re bidrag till PRO än till
SPF om man ser till 
bidrag/medlem. PRO er-
håller 260 kronor/medlem
och SPF 67 kronor/med-
lem.

Moderaterna lämnar nu
en motion till kommunfull-
mäktige i Borlänge med
krav att en översyn av 
bidragen och reglerna ska
göras.

Jerry Brodin


