
Lommas internationella resa!



Lommas internationella resa

• Kommunen hade ingen erfarenhet av 
internationellt arbete och vi har ingen 
tidigare kunskap kring internationellt 
arbete

• Ackrediterade för att ta emot och 
sända

• Ungdomsverksamhet med politiker 
som satsar

• Bra nätverk skola föreningar Keks men 
vi har andra uppdrag som fritidklubb
elevcoach m.m

• Stabil personalgrupp drivande 
ambitiösa
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Lommas internationella resa
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Acionplan

Välkomst

middag

• Fick frågan att vara en del av Keks projekt 
Youth Win Mod att prova ngt nytt och att förnya oss och möjlighet att vara flexibla

• Praktiska förberedelser

• Svårt att förstå det formella arbetet

• Hur är man en god mentor 

Arbetet kring Acionplan Learningplan Youthpass
Mentormeetings

• Svårt att nå ungdomar med rikt föreningsliv, 
stor resvana och ont om ledig tid är en 
utmaning

Okt 2018-mars 2019

Förberedelse Roll and Tasks 
intervjuer Boende  Social 

mentor översätta till engelska

1 april Salome anländer 
Välkomstmiddag Actionplan 

Learningplan

Ankomstkurs Mucf

Maj-aug
Acionplan Lära känna 

ungdomarna Alla pratar 
engelska

Augusti-nu
Marknadsföring 

Midtermmeeting Salome 
skriva ny ansökan 

Ny ansökan 1 feb 2020

Ny volontär Aug 2020

Social

mentor



Lommas internationella resa

• Öppnat upp en ny arena/ nya 
möjligheter för ungdomarna i 
Lomma. Deras egen utveckling 
som aktiv medborgare

• Vi är ute mer på skolor och syns 
mer

• Ökat marknadsföringen av vårt 
uppdrag

• Åkt på träningskurser, 
Studiebesök utomlands och 
annan kompetensutveckling 

• Kontakt med oss
Pia 0733-411243

Narri 040-6411842

Vad har det öppnat för 
möjligheter 
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Diskussionsfrågor

lomma.se

 Hur skulle man kunna använda sig av KEKS-nätverket för att få 
stöd i det internationella arbetet? 

 

 Hur ska vi göra för att framtidens fritidsledare mer känns till/ vara 
bekväm med internationellt arbete? 

 

 Vad blir nästa steg/uppgift/moment för dig att ta tag i när du går 
härifrån? 

 Vad tyckte du var särskilt intressant/användbart i 
presentationerna?  
 
 

 Vad skulle du vilja utveckla i er verksamhet och vad skulle ett 
första steg kunna vara? 
 
 

 Vad skulle fördelarna kunna vara för ungdomar i er verksamhet att 
åka på ungdomsutbyte eller åka som volontär eller om ni skulle ta 
emot en volontär? 

Välj ut någon som för anteckningar! 

I slutet på passet kommer ni få redovisa 

vad ni diskuterat.


