Alfarådets virksomhetsplan for 2010
Utgangspunktet for Alfarådets arbeid er erfaringsutveksling og informasjonsdeling
knyttet til de forandringer som skjer både faglig og politisk innenfor vårt
arbeidsområde i de nordiske land.
I 2010 vil Alfarådet i samarbeid med Ministeriet for Flyktninge og indvandrere i
København gjennomføre en nordisk alfabetiseringskonferanse. Rådet vil også
fortsette arbeidet med å utvikle og komplettere Alfarådets hjemmeside.
Videre vil Alfarådet fortsette det faglige samarbeidet med Det nordiske
fengselsnettverket.

Utdyping av arbeidet
Den nordiske alfabetiseringskonferansen 2010
Erfaringsutveksling og informasjon er kjernevirksomheten i Alfarådets mandat, og
vil derfor både være forutsetning og formål for alt arbeidet. Utveksling av erfaring
og informasjon skal dels skje internt mellom Alfarådets medlemmer, men like viktig
er det å nå ut til beslutningstakere og fagpersoner i de respektive land. Prosessen
er påbegynt, men må videreføres. Blant annet gir arbeidet med konferansen en god
mulighet til å informere både myndigheter, lærere og forskere med kunnskap om
Alfarådet. Det utarbeides en hjemmeside for konferansen, og alle land skal ha
systemer for å gjøre den kjent i fagmiljøet i de respektive land. Påmelding kan skje
fra medio mars.
Konferansen som skal holdes 22.-24. september på LO-skolen i Helsingör, har fått
tittelen Alfabetisering og integrering i dialog. Konferansen føyer seg inn i tradisjonen
fra alfabetiseringskonferansene som ble arrangert i Göteborg i regi av Nordens
folkliga akademi, Nordiska folkhögskolan i Kungälv og Nationellt centrum for sfi och
svenska som andraspråk.
Programmet for konferansen inneholder foredrag i plenum og ulike parallellsesjoner.
Alle nordiske land er representert blant foreleserne. I tillegg vil det etableres
«nordiske grupper» på 10 - 12 deltakere. Gruppene skal reflektere over og samtale
om forelesninger og parallellsesjoner og gi mulighet for en nærmere kontakt mellom
deltakerne. Det danske ministerium har støttet konferansen økonomisk, slik at
deltakeravgiften ikke blir for stor. Konferansen har plass til 140 deltakere. Plassene
fordeles i henhold til omfanget av denne undervisningen i de ulike landene.
Samarbeid med Fengselsnettverket
Alfarådet fortsetter samarbeidet med Fengselsnettverket om et nordisk prosjekt i
tre trinn. Det er fengselsnettverket som leder prosjektet. Prosjektet fikk tildelt
midler fra Nordplus Cirius for 2009 til trinn 1 – å utvikle et kartleggingsverktøy for

innsatte med utenomnordisk bakgrunn i nordiske fengsler. En forskergruppe
tilknyttet universitetet i Bergen arbeider med prosjektet. Forskere fra Alfarådet
bidrar også. Trinn 2 – nasjonale prosjekter hvor kartleggingsverktøyet tas i bruk,
skal påbegynnes i mai 2010.
Arbeid med hjemmesiden
Arbeidet må intensiveres. Alfarådet ønsker å legge ut flere artikler og lenker på
hjemmesiden. Vi vil derfor etablere kontakt med en person som kan gjøre «deskresearch». Dette arbeidet vil foregå april/mai slik at hjemmesiden kan presenteres
på konferansen på en god måte.
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