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På tvers av kulturer

MANGE KULTURER. 12 mødre fra sju ulike kulturer har møttes på foreldreveiledningskurs. Her er noen av deltakerne: Fra venstre Maria 
Dacosta fra Brasil med barna Bryan (2) og Beatriz (4), Natsnet Teklemariam fra Eritrea, Sara Rahimi fra Afghanistan og Rima Mohamed fra 
Syria. Alle foto: Eva S. Winther

12 damer fra sju 
ulike land har 
vært på kurs i for-
eldreveiledning.

FORNØYD. Integreringsenheten i Fauske har arrangert det først 
ICDP-kurset for minoritetsforeldre, og håper å få det inn som en del av 
introduksjonsprogrammet. Fra venstre enhetsleder Wenche Skarheim 
og ICDP-veilederne Gro Anita Olsen og Bente Lund Eriksen.

FØRSTE KURS. Her er noen av de som deltok på kurset. Fra venstre: Adar Waziliye, Yirgalem Gebreye-
sus, Natsnet Teklemariam, Sara Rahimi, Maria Dacosta, Rima Mohamed, Lucilia Presteng, og Sabrin Mu-
hammed med sin sønn Emir Saleh. Barna foran er fra venstre Beatriz Dacosta og Sara Presteng.
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FAUSKE: Forrige uke var det av-
slutning på det første ICDP-kurset 
for minoritetsforeldre i Fauske 
kommune. ICDP er et program 
som skal styrke foreldrenes rolle 
som omsorgsgiver og i kommuni-
kasjonen med barna.

Positivt fokus
I Fauske kommune er det stort 
fokus på foreldrestøtte, og de har 
kurset mange ICDP-veiledere.
– Kurset er ment å få fram ressur-

sene i foreldrene, styrke det gode de 
gjør og fokusere på det positive i 
samspillet med barna, forklarer hel-
sesøster Bente Lund Eriksen, som 
er en av veilederne.

Første gang
– Dette var første kurset med flykt-
ninger, og det er absolutt noe vi 
ønsker å satse på. Ikke bare for selve 
kursets innhold, men også det at de 
blir kjent med hverandre og de 
ulike kulturene, mener Wenche 
Skarheim, som er leder for integre-
ringsenheten i Fauske.
De 12 deltakerne har møtes over 

12 uker, og Skarheim håper at noen 
av dem vil ta kurs videre for selv å 
kunne bli ICDP-veiledere. De kan 
komme godt med ved neste kurs for 
minoritetsforeldre.

Mellom kulturer
Skarheim og kollegene ønsker at 
ICDP-kurset skal inn som en del av 
introduksjonsprogrammet for de 
som har barn, eller de som ellers 
kan ha nytte av det.
– Det er ikke like enkelt å oppdra 

ungene i skjæringspunktet mellom 
to kulturer. Det handler om å ta 
vare på sin egen kultur, samtidig 

som de lærer om den norske, sier 
Skarheim.

Lærerike uker
ICDP-veilederne Gro Anita Olsen 
og Bente Lund Eriksen synes det 
har lærerikt å holde kurset.
– Det har vært en 

vitamininnsprøyting å være med på 
reisen gjennom de 12 ukene, og 
blitt kjent med disse damene, synes 
Gro Anita Olsen.
– Vi har ikke bare snakket om 

samspillet mellom foreldre og barn, 
men kulturforskjeller også, og har 
hatt mange interessante diskusjon-
er. Vi har også vært innom temaer 
som tvangsekteskap, kjønnslemlest-
else og fysisk avstraffelse, sier Bente 

Lund Eriksen.

Tok med barna
Siste kursdag var det avslutning 
med bespisning og utdeling av dip-
lomer på ettermiddagen. De fleste 
deltakerne hadde med seg barna, og 
noen hadde med seg ektemennene 
også.
– Ut fra det at så mange kom og 

det jeg hører at de sier, virker det 
som om kurset har vært vellykket, 
sier Wenche Skarheim fornøyd.
Det inntrykket har også ICDP-

veilederne.

Snakke positivt
Saltenposten får dette bekreftet hos 
noen av deltakerne.
– Vi har lært mye om hvordan vi 

skal leve med barna. At vi skal 
snakke positivt til dem, og se posi-
tivt på barn. Vi har også lært hvor-
dan det kan være å ha en kultur 
hjemme og en annen på skolen. At 
det kan bli krasj, og hva vi kan gjøre 
da, forteller Rima Mohamed.
Kvinnen kommer fra Syria, og har 

bodd på Fauske i sju måneder. Hun 
kunne godt tenke seg å bli veileder 
selv.

Anbefaler kurset
Noen av deltakerne sitter rundt 
bordet og snakker om kurset.
– Det har vært kjempebra, og jeg 

har lært mye om barn og ungdom, 
og ulike kulturer. Det er også bra at 
vi har treftes, synes Roch Hanan fra 
Eritrea.
Mødrene rundt bordet er godt 

fornøyd med kurset og veilederne, 
og anbefaler det for andre.
– Det har gjort at jeg har fått et 

bedre liv, og at jeg har blitt flinkere 
med barna, sier en av damene.
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Gjerder sauene ute fra hagene
SØRFOLD: Kommunestyret i Sørfold har bevilget 480.000 kroner til
materiell og oppføring av utmarksgjerde vest for Straumen.
I møtet spurte Turid Willumstad (H) om når arbeidet kunne starte opp, 

siden det allerede er sauer i hagene til folk.
Etter det konstituert rådmann Kåre Isaksen kjenner til, er det klart for å 

starte opp arbeidet.

Bruker 150.000 på bru-inspeksjon
SØRFOLD: Det er lovpålagt med årlig inspeksjon av bruer og kaier, og i 
Sørfold var det ikke satt av penger til dette formålet for 2014. Det har 
kommunestyret rettet på nå med å omdisponere 150.000 kroner.
Konstituert rådmann Kåre Isaksen, kunne opplyse politikerne om at i 

disse dager starter arbeidet med å vurdere hva som skal gjøres med 
hengebrua i Nordfjord.
Ved tidligere inspeksjoner har det kommet fram at den må settes bedre 

i stand, og nå har kommunen fått en konsulent på banen.


