Bli språkvän i Partille!
Att vara språkvän
Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ person som bor i Partille att
förbättra sin svenska och få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny
kultur. Att få en språkvän möjliggör kontakten med svenskar och ökar kunskapen om den
svenska kulturen och språket. Din insats hjälper dessa personer att komma snabbare in i
samhället.
Du som är etablerad i samhället och kan språket och vill göra en frivilliginsats på fritiden kan
bli en språkvän. Du kan vara en person eller en familj.
Som språkvän engagerar du dig frivilligt/oavlönat på fritiden med att guida/välkomna och
språkträna nyanlända.
Ni deltar båda frivilligt/ideellt och delar på eventuella kostnader.
Det handlar om att umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer
och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som
person.
Hur går det till?


Det första steget för att bli språkvän är att fylla i en anmälningsblankett och skicka den
till sigbritt.andreasson@partille.se. Så snart vi matchat dina önskemål får du
information om en person eller familj som du/ni sen startar en kontakt med.



Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra.
Som till exempel gå på promenader, ta en fika och göra annat som ni finner roligt och
intressant. En del träffas enbart för att umgås och prata. Det är ni som bestämmer –
tillsammans.



Partille kommun kommer genom sitt folkhälsoarbete med God hälsa att erbjuda
evenemangsbiljetter vid något eller några tillfällen och våra önskemål är att ni har
kontakt någon gång varje vecka och träffas minst en gång varje månad under ett halvår.

Hoppas du tar chansen!
Sigbritt Andreasson
Folkhälsoutvecklare
Partille kommun

Maria Svensson
Folkhälsosamordnare
Partille kommun

