Studieförbunden
bidrar till en
demokratisk utveckling
av samhället.

Verksamhet för asylsökande
Studieförbunden har lång erfarenhet av arbete med nyanlända. Nu kan vi tillsammans
erbjuda verksamhet för asylsökande och för personer med uppehållstillstånd som bor kvar
på anläggningsboenden. Vi undervisar i svenska och samhällskunskap, anordnar aktiviteter
och studiecirklar för att bidra till kunskap om det svenska samhället.
bakgrund
Regeringen har avsatt medel till studieförbunden för
särskilda folkbildningsinsatser för människor som
söker asyl och personer med uppehållstillstånd och
som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden.
språkundervisning
Studieförbunden har lång erfarenhet av att
arbeta med nyanlända och undervisning
i svenska som andraspråk. Språket är en
nyckel till etablering och det är också viktigt
att få kunskap om det svenska samhället.
All undervisning utgår från individens
förutsättningar och behov. Därför anpassas
grupperna för personer med olika inlärningshinder. Till studievana personer erbjuds undervisning i snabbare takt.

AKTIVITETER
Förutom undervisning i det svenska språket och
samhället arrangerar vi aktiviteter och föreläsningar. Syftet är att skapa en meningsfull tillvaro och fördjupa kunskaperna om det svenska
samhället och arbetslivet. Tillsammans skapar vi
aktiviteter efter de behov och önskemål som finns
på boendet. Vi bidrar gärna med att utveckla de
aktiviteter som redan finns.
Exempel på verksamheter som
studieförbunden kan bidra med:
• Svenskundervisning
• Samhällsorientering
• Språkcafé
• Mentorskap, med stöd av före detta nyanlända
• Snickeri, slöjd och annat hantverk
• Konst, sång och musik

Kontaktuppgifter till studieförbunden i Stockholms län
ABF
Huddinge - Natte Högberg
natte.hogberg@abf.se
08-774 05 51, 070-555 54 27

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
Stockholms stad - Alcides Giménez
alcides.gimenez@sv.se
08- 679 03 53 - 070-763 44 03

Stockholm - Daniella Nenander
daniella.nenander@abf.se
0707-58 22 67

Stockholms län - Doris Veterlund
doris.vesterlund@sv.se
0700-202 133

Södertälje - Adnan Can
adnan.can@abf.se
08-554 424 41

Stockholms län - Josefine Malm
josefine.malm@sv.se
0720-77 44 48

BILDA
Karin Ulveson
karin.ulveson@bilda.nu
Telefon: 08-727 18 22 (även till mobil)
SMS: 0721-47 93 22
FOLKUNIVERSITETET
Petra Cyrillus
petra.cyrillus@folkuniversitetet.se
08-789 42 34
IBN RUSHD
Yosra Sharif
yosra.sharif@ibnrushd.se
KULTURENS
Remona de Maré
remona.demare@kulturens.se
070-272 96 74
MEDBORGARSKOLAN
Helen Riise
helen.riise@medborgarskolan.se
010-157 60 00
Nihal Hagi
Nihal.hagi@medborgarskolan.se
010-157 60 00
NBV
NBV/Global Gemenskap
Merzek Botros
merzek@centrumkyrkan.se
070- 75 27 664
Spånga Blå Band
Annamaria Nadi
annamaria.nadi@spangablaband.nu
073-782 66 36
SENSUS
Anna Wikman
anna.wikman@sensus.se
072-572 66 61
STUDIEFRÄMJANDET
Anna Hammar
anna.hammar@studieframjandet.se
08-555 35 222

STOCKHOLMS LÄNS BILDNINGSFÖRBUND
Studieförbundens paraplyorganisation
Maria Carlsson
maria.carlsson.lbf@folkbildning.net
0706 - 38 18 30

