Folkbildning med asylsökande
Med anledning av den långa väntan på uppehållstillstånd har
regeringen tillsatt extra medel till studieförbund och folkhögskolor för folkbildning med asylsökande. Sedan hösten
2015 finns satsningen Svenska från dag 1 och från augusti
2016 ytterligare en satsning under namnet Vardagssvenska.
Målgruppen är asylsökande samt de som har fått permanent
uppehållstillstånd (PUT) men som bor kvar på Migrationsverkets anläggning. På Studieförbundet Bilda jobbar vi aktivt med
båda satsningarna.
Du som leder cirkeln ska ha ett intresse av att möta människor
från olika kulturer och fungera som en dörröppnare in till det
svenska samhället och språket. Som cirkelledare inom Bilda
erbjuds du ledarutbildning och nätverksträffar med andra cirkelledare inom verksamhet med asylsökande. Du har kontakt
med din lokala konsulent som också är den som bistår dig
med material. Om du har ett Facebookkonto kan du gå med i
gruppen ”Mötesplats Bildas cirkelledare för verksamhet med
asylsökande” för lite tips på bra länkar, aktuella händelser och
erfarenhetsutbyte.
Det är viktigt att du som cirkelledare fyller i de närvarolistor
som gäller för din grupp, detta för att vi som studieförbund
ska kunna erhålla de medel som regeringen avsatt. På närvarolistan fyller du också i vilken typ av nedanstående verksamhet
du leder.

Svenska från dag 1
Verksamheten följer samma krav som övriga cirklar inom ett
studieförbund, det vill säga minst 3 träffar och minst 9 studietimmar à 45 minuter. Inom Bilda ser vi dock att det är positivt
om cirkeln fortsätter fler tillfällen än så.
Svenska från dag 1 kan arrangeras på olika sätt och har
ingen specifik studieplan. Syftet är att ge den asylsökande en
meningsfull sysselsättning samt en orientering i det svenska
språket och i det svenska samhället. Du som ledare har stora
möjligheter att påverka upplägget. En studiecirkel kan ha som
mål att deltagaren ska lära sig prata och förstå svenska, men
som medel att t ex laga mat. Genom att göra något tillsammans får ni också tillfälle att utveckla språket.

Vardagssvenska
Studiecirkeln omfattar 40 studietimmar och följer en given
studieplan. Syftet är att ge deltagaren en grundläggande svenska som denne kan använda i sin vardag. Cirkeln ska också
vara studieförberedande för sfi (svenska för invandrare) som
erbjuds alla med PUT och som blivit folkbokförda i en kommun. Det finns inga krav på att deltagaren först ska ha gått en
studiecirkel i Svenska från dag 1 eller liknande.
Du som leder cirkeln behöver inte vara utbildad lärare men
ska kunna arbeta utifrån den givna studieplanen.

Tack för att du vill engagera dig!

