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HORISONTELLA PRINCIPER
16 JUNI 2020

Föreläsningen är en avslutande insats inom ramen för § 37 projektet METOD- 
UTVECKLING HORISONTELLA PRINCIPER som finansierats av Länsstyrelsen Gävleborg.  
Denna eftermiddag riktar sig främst till dig som arbetar inom integrationsområdet i 
kommunal verksamhet och möter nyanlända i ditt dagliga arbete. 

TID: 13.30 - 15:00
PLATS: Digital föreläsning via Teams

PROGRAM
13:30 - 13:40  Välkommen och inledning, Bente Sandström, samordnare kommunernas flyktingenheter

13:40 - 14:00  Jämställdhetsintegrering, diskriminering och utrikesfödda kvinnors längre väg till arbetsmarknaden  
          - en avslutande projektrapport för projekt Metodutveckling Horisontella Principer i Gävleborg,  
                       Jennie Söderlund, projektledare Nordanstigs kommun

14:00 - 14:45  Gävle kommuns arbete med jämställdhetsintegrering inom område integration  
          Helena Roswall, strateg social hållbarhet och Lina Lönn, projektsamordnare projekt X-trastöd

14.45 - 15:00  Avslutning 
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KONTAKT
Bente Sandström 
Länssamordnare för kommunernas flyktingmottagning 
Integration Gävleborg
E-post. bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

Utbildningsdagen arrangeras inom ramen för Integration Gävleborg. Integration Gävleborg är ett regionalt partnerskap med syftet att bidrag till 
en social hållbar samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. I Integration Gävleborg ingår 
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Högskolan i Gävle, representation från civilsamhället  
samt länets tio kommuner. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. 

integrationgavleborg.se

ORDNINGSREGLER VID WEBBFÖRELÄSNINGAR

• Ha alltid micken avstängd när du inte pratar. 
• Den som pratar kan ha kameran på, annars avstängd.
• Använd gärna headset för att undvika rundgång/eko i ljudet. 
• Om det strular med ljudet - testa att gå ur och koppla upp dig igen.
• Använd gärna chatten för frågor och kommentarer.
• Om du inte kommer åt chatten under mötet, maila organisatören.

Om det är många deltagare i mötet:
• Skriv frågor eller om du vill ha ordet i chatten. 
• Organisatören håller koll på talarlistan och fördelar ordet.

ANMÄLAN OCH LÄNK
• Anmälan senast 14 juni. Direktlänk här.
• Senast kl. 12.00 den 16 juni skickas en länk 

ut till den e-post adress som angetts vid 
anmälan.  

http://integrationgavleborg.se/
http://integrationgavleborg.se/page/kalender.html#calendaritem288_3928

