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Tidiga insatser för asylsökande
Tidiga insatser för asylsökande ska motverka passivisering under 
asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarkna-
den och främja en framtida etablering för de som beviljas up-
pehållstillstånd. Utförs av Medlefors med projektmedel från Läns-
styrelsen i Västerbotten. 

Trygghet Inkludering Arbete (TIA)
Syfte med insatsen utöver möjligheten att få lära sig det svenska 
språket är att få en inblick i hur vårt svenska samhälle ser ut, vilka 
rättigheter och skyldigheter som finns samt vilka möjligheter man 
har i Sverige. Att få ökade kunskaper i den svenska arbetsmarkna-
den vilka olika typer av arbeten det finns och vilka kompetenser 
som krävs. 
Vi arbetar också med att öka kunskaperna i vilken betydelse hälsa 
och friskvård har för vårt välmående.

Vilka riktar sig insatsen till?
Asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets 
boenden eller i eget boende.
Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande 
kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktivite-
terna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning 
för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att perso-
nen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda 
ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall 
som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Arbetssätt och mål
Utbildningen genomförs utifrån folkbildningens arbetssätt och 
metoder. Det betyder att den anpassas efter deltagarnas behov 
och förutsättningar och gruppens sammansättning. Till exempel 
är det viktigt att ta vara på deltagarens tidigare arbetslivserfaren-
het och yrkesbakgrund. Undervisningen utgår från folkhögskolans 
pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemen-
samt lärande i grupp.



För mera information kontakta: 

Linda Carstedt
Kursansvarig SPIRA integration
Tel: +46 (0)910 57 547
linda.carstedt@medlefors.se

Ansökan.
Du som är intresserad av utbildningen, ta kontakt med kursansvarig  
Linda Carstedt, Medlefors.



 Kursupplägg

 • Svenska

 • Arbetsliv

 • Praktisk samhällskunskap 

 • Hälsa

 • Data

 • Privatekonomi

 • Kreativa uttryck



Undervisning i svenska –  
syfte och mål
  

 • Att ge grundläggande kunskaper i    
  det svenska språket så att deltagarna   
  utvecklar sin förmåga att kommunicera  
  i både tal och skrift.
 
 • Fokus på muntlig kommunikation för  
  att skapa möjligheter till delaktighet i   
  det svenska samhället. 
 
Med folkbildningen som metod för lärandet utgår 
vi från deltagarnas personliga förutsättningar och 
erfarenheter. De olika SFI-nivåerna är grunden för 
undervisningen.



Arbetsliv – syfte och mål 

 • Stärka deltagarnas kunskaper om ar-
  betsmarknaden, vilka olika yrken som  
  finns och vilken kompetens som krävs. 

 • Identifiera intresseområden kopplat  
  till  arbetsmarknaden.

 • Förbereda deltagarna och öka deras  
  kunskaper om arbetssökande.



Arbetsliv grundläggande (A, B)
 •  Yrken och arbetsuppgifter i bilder och text 

 •  Yrkesvägledande material om arbetsuppgifter.  
  Vad vill jag göra? 
 
 •  Generella kompetenser kopplat till arbetsmarknaden
 
 •  Kartläggning, erfarenheter och utbildning
 
 •  Kunskaper om svartjobb
 
 •  Studiebesök – inbjudna besök 

Arbetsliv påbyggnad (C, D)
 •  Ansökningshandlingar med CV och personligt brev 

 • Kunskap om hela ansökningsprocessen 
 
 •  Utbildningsvägar, SYV
 
 •  AF:s webbinarier
 
 •  Arbetsmiljö och arbetsrätt
 
 •  Information om arbetsmarknadens parter 

 •  Rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden



Svenska samhället – syfte och 
mål

 • Öka sina kunskaper om hur samhället   
  fungerar så att de kan bli aktiva sam-  
  hällsmedborgare. 

 • Ge förutsättningar för självständighet i   
  kontakt med myndigheter. 
 

 • Skapa kännedom om demokrati, jäm-  
  ställdhet och jämlikhet, vilka rättigheter   
  och skyldigheter man har.



Svenska samhället grundläggande 
(A,B)

• Vilka olika samhällsfunktioner finns det? 
• Hemförsäkring
• Kunna adress, personnummer, telefonnummer
• Barnens personnummer
• Barnomsorg 
• Hur skriver jag ett schema? 
• Hur funkar det vid lov/stängningsdagar? 
• Meddela frånvaro – varför? 
• Skolplikt, förskola – vad är det, gymnasieval, vuxenstudier 
• Föräldraledighet 
• Hälsocentraler 
• 112, 1177 
• Polis 
• Klimat & miljö

 

 
 

• Försäkringar
• Boendeformer
• Jämställdhet och jämlikhet
• Demokrati
• Rättigheter och skyldigheter
• Körkort, rösträtt 
• Familj, barns rättigheter, tonårstiden – vad händer när man 

är i den åldern. Hur barnen växer in i att ta ansvar och  
kulturkrockar som kan uppstå  

• Klimat & miljö  

Svenska samhället påbyggnad 
(C,D)



Datakunskap – syfte och mål
 •  Öka förmågan att använda sig av 
  digital teknik

 • Digitalisering 

Datakunskap grundläggande (A,B)
•  Starta, logga in, skriva in webadress
• Månadsredovisning Försäkringskassan
• Aktivitetsrapport Arbetsförmedlingen
• Bank ID
• Digital svenskundervisning 

 

Datakunskap påbyggnad (C,D)
• Anmäla frånvaro/VAB
• Mina sidor AF och FK
• 1177
• Ansökningshandlingar, CV
• Plattformar för jobbsökeri
• Skicka och ta emot mail
• Använda Word



Privatekonomi – syfte och mål
 • Grundläggande kunskaper om budget,  
  inkomst, utgifter, lån – banklån, snabblån och   
  avbetalningar.

Hälsa – syfte och mål
Utgår från tre områden 
• Psykisk hälsa
•  Social hälsa
• Fysisk hälsa

Schemaberikande aktiviteter

Psykisk hälsa
Hur vi mår känslomässigt 

och hur vi klarar av daglig press.
•  Goda och trygga relationer   

•  Sex och samlevnad  
• Fritid • Stress   

• Alkohol/droger/tobak          
• Sjukdom

Fyskisk hälsa
•  Motion och  
fysisik aktivitet

•  Mat
•   Sömn

•  Tandhälsa

Social hälsa
•  Relationer

•  KASAM

Öka förståelsen hur man 
själv kan påverka sin hälsa 
och sitt mående. 
Stärka den fysiska hälsan.

• Mentorskap, enskilda samtal
• Individuella anpassningar
• Integrationstillfällen med övriga grupper på skolan
• Studiebesök
• Aktivitetsdagar
• Träningsmöjligheter i gym efter skoltid
• Matlagning
• SYV
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