
Verksamhet för asylsökande

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 inlärnings-
hinder. Till studievana personer erbjuds under-
visning i snabbare takt.

akTiViTeTer
Förutom undervisning i det svenska språket och 
samhället arrangerar vi aktiviteter och föreläs-
ningar. Syftet är att skapa en meningsfull till-
varo 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

Studieförbunden 
bidrar till en 

demokratisk utveckling 
av samhället.

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.



Kontaktuppgifter i Stockholms län

ABF 
Huddinge – Vårby Gård och Flemingsberg 
Natte Högberg 
Natte.hogberg@abf.se 
070-555 54 27

Stockholm 
Daniella Nenander 
asylsvenska@abf.se 
08-453 41 00

BILDA 
Emilia Pettersson Rylander 
emilia.pettersson@bilda.nu 
08-727 18 10

FOLKUNIVERSITETET 
Edwin Rovers 
edwin.rovers@folkuniversitetet.se 
08-789 41 66

FRYSHUSETS FOLKHÖGSKOLA 
Katarina Nilsson 
katarina.nilsson@fryshuset.se 
073-950 23 88

IBN RUSHD 
Ines Merai 
Ines.merai@ibnrushd.se 
073-519 15 54

KULTURENS 
Sakııp Murat Yalçin 
sakip.murat.yalcin@kulturens.se 
070-950 31 97

MEDBORGARSKOLAN 
Håkan Göransson 
hakan.goransson@medborgarskolan.se 
073-868 35 14

NBV 
NBV/Global Gemenskap  
Merzek Botros  
merzek@centrumkyrkan.se 
070-75 27 664

Spånga Blåband 
Mikael Helin 
mikael.helin@spangablaband.nu 
070-141 70 70

SENSUS  
Kekke Waltersson 
kekke.waltersson@sensus.se 
072-853 55 97

SKEPPSHOLMENS FOLKHÖGSKOLA 
Halima Poljo 
halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se 
076-00 77 369

STUDIEFRÄMJANDET 
Veronica Araya 
veronica.araya@studieframjandet.se 
08-555 352 52

STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN 
Stockholms län (utom Stockholm stad) 
Roger Gidén 
roger.giden@sv.se 
08-120 55 129

Stockholm stad + Lidingö 
Olga Biba 
olga.biba@sv.se 
070-763 44 14

Folkbildningens paraplyorganisation 
www.stockholmslansbildningsforbund.se
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