Braheskolan
Visingsö folkhögskola

Etableringskurs på
folkhögskola
Etableringskurs på folkhögskola riktar sig till nyanlända och
är en sex månader lång svenskutbildning med inslag av studieoch arbetsförberedande insatser. Utbildningen vänder sig till
alla målgrupper inom Etableringsprogrammet och omfattas av
utbildningsplikten. Kursen anordnas av Brahe folkhögskola.
Syftet med Etableringskurs är
att deltagaren ska stärka sina
möjligheter till vidare studier
och/eller närma sig arbetsmarknaden. Utbildningen anpassas
efter målgruppens behov och
individuella deltagarplaneringar.
Arbetsförmedlingen kan före
start delta i en gemensam workshop för att påverka utformningen av innehåll och upplägg.
Arbetssätt
På Etableringskurs står individen
i centrum. Innehåll, arbetssätt
och metoder anpassas efter
varje deltagare med hänsyn
till bakgrund, kunskapsnivå,
tidigare erfarenheter, behov
och förutsättningar. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar
aktivt deltagande, samtal och
lärande i grupp. Det finns tid att
samtala och utbyta erfarenheter.
Arbetstempot är lugnt.
Mätbara effekter
Vid kursstart kartlägger lärarna
resultat och mål som deltagarna
bör uppnå. De mätbara effekterna redovisas i slutet av utbildningen. Exempel kan vara:
• Sökt en utbildning
• Fått praktik

• Höjt den språkliga nivån
• Fått kompetenser som
behövs för anställning
• Ansökningshandlingar
• Kommit längre i sin planering hos Arbetsförmedlingen
Finansiering och anvisningar
Utbildningen finansieras av
Folkbildningsrådet. Deltagare
som anvisas till kursen erhåller
etableringsersättning. Etableringskurs är en central överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.
Kursen startar efter beslut från
Arbetsförmedlingen och det
är Arbetsförmedlingen som
beslutar om vem som ska delta.
Arbetsförmedlingen genomför
en arbetsmarknadspolitisk
bedömning som ligger till grund
för deltagarens etableringsplan
inom ramen för etableringsprogrammet. Kursen ingår som en
insats i den enskilde deltagarens etableringsplan eller inom
ramen för etableringsprogrammet.
Hur lång är utbildningen?
Utbildningen pågår under sex
månader utan uppehåll och
omfattar minst 20 timmar organiserad studietid per vecka.

Kontaktpersoner:
Patrik Hester, 0510-78 40 84, patrik.hester@folkuniversitetet.se
Björn Tjällgren, 0520-52 50 87, bjorn.tjallgren@folkuniversitetet.se
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Övergripande kursinnehåll
• Studier i det svenska språket
• Studie- och yrkesförberedelser
• Arbetsförberedande insatser
Målgrupper
• Allmän grupp
• Nyligen inskrivna i etableringsprogrammet
• På väg att gå över till aktivitetsstöd
• Deltagare med funktionsnedsättning
• Analfabeter
• Liten eller ingen utbildnings- och/eller yrkesbakgrund
• Högre utbildningsbakgrund eller med målsättningen att
gå en högre utbildning
• Utrikesfödda kvinnor med ingen eller liten
arbetslivserfarenhet
• Deltagare med yrkesbakgrund
• Deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden
• Ungdomar
• Äldre med få arbetsår kvar före pension
Målsättningar
• Höja den språkliga nivån
• Söka vidareutbildning
• Förberedelser inför arbete
• Närma sig sysselsättning
• Förenkla etableringsprocess och integration i samhället

Möjligt kursinnehåll
• Svenskstudier på grundläggande eller avancerad nivå
• Yrkessvenska
• Alfabetisering
• Praktik
• Fullföljande av fastställd planering från Arbetsförmedlingen
• Yrkesvalidering
• Digitaliseringsinsatser och digitala verktyg på jobbet
• BankID
• Blanketter och rapportering till Arbetsförmedlingen
Intyg och betyg
Efter kursavslut får deltagarna ett intyg som kan ligga till
grund för fortsatta studier på folkhögskola eller i den
kommunala vuxenutbildningen. Intyget är också en sammanställning över kursens innehåll. Betyg utfärdas på sfi- eller
SAS-nivå för deltagare som genomfört en särskild prövning
med godkänt resultat. Folkhögskolan upprättar tillsammans
med kursdeltagaren en plan över hur denne fortsatt ska kunna
närma sig arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen erhåller
planeringen efter avslutad utbildning.

Vad tycker deltagarna?
Maryam, 54 år

Hailu, 28 år

Har deltagit i Etableringskurs i Nol. Var
analfabet och saknade utbildning från hemlandet.

Har deltagit i Etableringskurs i Lysekil.
Har gått nioårig grundskola i hemlandet.

”Etableringskursen har hjälpt mig att börja skriva och läsa på
svenska. Detta är för första gången i mitt liv. Det är en trevlig kurs
där jag får komma ut och träffa andra.”

”Det var etableringskursen som fick mig att börja prata svenska. Jag
tycker att etableringskursen var bra och fick hjälp med att lära mig
svenska, yrkesord och hur samhället fungerar.”

Maha, 30 år

Hawnaz, 36 år

Har deltagit i Etableringskurs i Lysekil. Har gått
nioårig grundskola i hemlandet.

Har deltagit i Etableringskurs i Strömstad.
Utbildad barnskötare i hemlandet.

”Etableringskursen är bra. Får mycket information och
kunskap. Har blivit starkare i språket. Jag hade mig med grunderna i
svenska språket från sfi men här har lärarens metoder hjälpt mig att
utveckla språket. Tack vare hjälpen här har jag bättre självförtroende och vågar mer. Undervisningen här kompletterar min träning i svenska språket så att jag kan ta nästa nivå på sfi. Tillsammans
med handledaren och de andra deltagarna har vi roligt tillsammans.”

”Kursen var perfekt för mig och mina kurskamrater för att den
har öppnat våra ögon för livet i Sverige. Jag lärde mig många nya
ord och jag utvecklade min förståelse för både det skriftliga och
det muntliga språket. Jag fick praktik på äldreboendet i Skee och
sommarjobb på samma boende. För min del utvecklades det till en
årsanställning.”

