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I januari 2014 inleddes arbetet med att bygga en mötesplats och en plattform för att ge nyanlända ensamkommande
flyktingbarn en bra start i Ale kommun. Mötesplats Spinneriet är idag en samverkansplattform, nätverk och fysisk
mötesplats som utgör bryggan mellan det civila samhället och nyanlända flyktingungdomar. Med fokus på framtida
drömmar, kreativitet, kultur, entreprenörskap genomför mötesplatsen samverkansprojekt med skolan, fritidsgårdar,
kulturskolan, idrottsföreningar och näringsliv samt driver egen verksamhet med språkkaféer och läxhjälp.
Här kommer en kort resumé om vad som har hänt under hösten 2015;

AUGUSTI
Läger i Vallersvik. 
Favorit i repris! Tjugo killar från Spinneriets Ungdomsboende turistade i Varbergstrakten och sov
över på det fina vandrarhemmet i Vallersvik.
Fotbollsträningen med Ahlafors IF 
drar igång igen med tränare, Jonathan och Anders, från A-laget. Ett mycket lyckat
samarbete där många lyckliga nyanlända killar får chansen att träna fotboll på riktigt en gång i veckan. Vi välkomnar
fortfarande killar eller tjejer som har bott länge i Ale kommun som gillar spela boll och vill vara med i laget.

SEPTEMBER
Kickoff för Fadderprojektet 
där 
två klasser möts för att lära känna varandra. En klass med nyanlända från Ale
gymnasiums introduktionsklass och en klass där de flesta är födda och uppvuxna i Sverige från barn och
fritidsprogrammet på Mimers Hus. Tillsammans skall vi göra en bok som skall släppas på Bokmässan september 2016,
och den skall handla om hur det är att lära känna en ny. Kulturskolan i Ale kommun är med och skall skriva en musikal
om processen som skall börja repeteras med kulturskolans elever september 2016.
Dansterapi med world dance company, 
ett pilotprojekt 
som har besökt oss under tre tillfällen med dans och
rörelseträning har under hösten. World dance company kommer även bjuda på föreställning där alla får pröva på
dans i Pelarteatern i februari.

OKTOBER 
Fullsatt informationsmöte på Spinneriet. Det var stort engagemang när kommunen informerade om hur man kan
bidra till arbetet med att välkomna nyanlända till kommunen. Utav de åttio personer som kom var det många som
tog sig an uppdraget att bli en god man till en ensamkommande kille eller blev volontär på Mötesplats Spinneriet.
Språkkaféet i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har varit väldigt populärt. Varje tisdag kl 17.30 till 19.00
på fabriksgatan 2, har lokalen fyllts med 20-30 volontärer och lika många nyanlända som sitter och fikar och språkar.
Vissa övar sin första svenska med hjälp av övningsmaterial och andra pratar om livet, gemensamma intressen och lär
känna varandra.
100 volontärer 
har vi idag på mötesplatsen! De flesta är gäster på tisdagarnas språkkafé och några har redan gått
vidare till att bli “Ale guide”, då man delar lite mer av sin vardag och lär känna varandra lite närmare. Vi har också fått
så många som 25 läxhjälpare, vilket är helt ovärderlig hjälp att få om man är nyanländ.

NOVEMBER
Pensionerade lärare hugger in 
när det är fullt i skolan. Två stycken fantastiska lärare (med pensionerade
assistenter!)har haft undervisning för de som inte fick plats i skolan under den turbulenta tiden i höst. De nya
ungdomarna vill lära sig svenska snabbt och har tagit stora kliv framåt tack vare dessa ideella krafter.
Föreningsmöte med Fritid Ale kommun
, där Mötesplats Spinneriet var med och informerar om hur man kan få tips
och stöd för att locka nya och nyanlända medlemmar till sin förening. Föreningslivet är en viktig kraft i att erbjuda
nyanlända en bra start så vi hoppas på fler föreningssamarbeten framöver.
Företagslunch med lokala företagare
med näringslivsenheten i Ale kommun som arrangör i Mötesplats Spinneriets
vackra lokaler och med god Afghansk och persisk mat som lagas av nyanlända Ale bor.
Fotbollskväll på Glenn
. Ahlafors IF bjöd killarna som bor på Asylboendet Vallmon på en helkväll med fotboll och
hamburgare.
Volontärsamordnare från Fritid! 
Christina Magnusson Wallöe har arbetat många år med unga i kommunen och blev
en enormt uppsattad resurs i Mötesplatsens arbete. Christina är en viktig länk mellan Fritids arbete med unga i Ale

och arbetar med alla volontäraktiviteter och matchning med läxläsare och Ale guider.

DECEMBER
Julfest och terminsavslutning för språkkafét
. Ett fullsatt kalas med hög stämning och fantastiskt dignande julbord
blev det när volontärer tog med sig sina specialiteter till festen. Vi fick fint besök av World dance company och
Atalante som ställde till med dans efter maten.
Återigen var det företagslunch 
för lokala företagare och näringslivsenheten i Ale med spännande gäster och god mat.

Vi ser fram emot våren då vi forsätter att bygga Mötesplats Spinneriet tillsammans med ännu fler Ale bor!
GILLA ”Mötesplats Spinneriet” på Facebook så får du mer info om kommande arrangemang!
Vi ses och hörs!
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