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Ömsesidigt utbyte • Frivillighet • Språkträning
försiktig hand av samordnaren mot gemensamma knytpunkter eller intressen som det fortsatta utbytet kan byggas på.
Deltagarna kan t.ex. ombedjas att utveckla vissa frågor samt
respondera på varandras berättelser för att se om det går att
hitta frågor som förenar och som engagerar båda parter.

2. Villkor
Nu går samordnaren in mer på djupet med vad projektet och
verksamheten innebär. Deltagarna bör tydligt få veta vilka
förutsättningar som gäller. Ledorden ömsesidigt utbyte, frivillighet och språkträning lyfts fram.
Några viktiga nycklar i denna fas: kompis/vänskap avses –
ingen lots- eller förmyndarverksamhet!, Deltagande på lika
villkor, Eget ansvar, Inga krav, Gemensamma förutsättningar, Prövotid/Bindningstid, Guiden arbetar frivilligt – får inte
betalt!

4. Avslutningen
Samordnaren tackar deltagarna för samtalet, sammanfattar
kort vad som sagts, strävar efter återkopplinng från deltagarna om att de förstått upplägget och tar sedan upp frågan om
nästa träff. Målet är att inte släppa deltagarna innan de enats
om ett tillfälle då de ska mötas på egen hand. Med fördel kan
deltagarna fortsätta samtala med varandra direkt i samband
med matchningssamtalet. Samordnaren ser också till att kontaktuppgifter utbytes.
Till sist poängteras att samordnaren (och den bakomliggande organisation som denne företräder) finns kvar som
stöd och att deltagarna alltid har möjlighet till kontakt vid
behov. Samtalet avslutas.

3. Presentation
Samordnaren ber nu deltagarna att kortfattat presentera sig
själva för varandra på enkel svenska. Samtalet bör styras med

Språkvän är ett nationellt projekt
som drivs av Eskilstuna kommun.
Besök oss på:

språkvän.se

P E T E R I L L I , P R O J E K T K O O R D I N AT O R , E S K I L S T U N A K O M M U N , 2 0 1 8

1. Introduktion
Deltagarna välkomnas. Samordnaren presenterar sig själv
och syftet med projektet och verksamheten på ett kortfattat
sätt. Därefter läggs upplägget för dagens samtal fram så deltagarna vet vad de har att förvänta sig.

