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Vill du arbeta med svenskundervisning för asylsökande?
ÖSU har fått en förfrågan från Folkuniversitetet, läs mer här:

Asyl
Finns det någon/några personer som skulle vilja jobba med svenskundervisning för
asylsökande på respektive ort? Jobbet handlar om att sätta upp lappar med nya
kursstartsdagar och att undervisa de som kommer på kurserna. Varje deltagare får en
bok där ni jobbar tillsammans mot att lära deltagarna enkla svenska ord, uttryck och
enklare meningar som kan uppstå i vardagen. Vi betalar alla våra utbildare lön och här
pratar vi om ca 150 kr/h. Det viktigaste är att det är en eller flera personer som gillar att
undervisa och är intresserade av människor.
Asylverksamhet bedrivs som studiecirklar i två olika cirklar Den ena heter
"Vardagssvenska" och är på 40 studietimmar á 45 minuter och den andra heter
"Svenska från dag 1" och är på 16 studietimmar. I en studiecirkel måste man vara minst
tre stycken inklusive cirkelledaren och får maximalt träffas tre tillfällen per vecka.
Normalt är 1-3 träffar per vecka á 2-4 studietimmar per tillfälle beroende på vad
cirkelledaren och deltagarna kan. Det är också en fördel om vi kan göra
kunskapsindelningar om deltagarna kommit olika långt i språket. Till cirklarna ger vi
varje deltagare en bok som ni hittar här:
https://issuu.com/folkuniforlag/docs/godagrundervardagssvenskafornyanlan
Det fina med asylinsatserna är att en deltagare kan gå utbildningen hos alla tio
studieförbund, så vi är inte konkurrenter med varandra. Innehållet kan också vara olika
(skulle exempelvis även vara körkortsteori på lätt svenska, datakunskap o.s.v.). Så finns
det många aktörer i er stad så går det att hitta variationer av innehåll så att det blir bra
för deltagarna!

Sjukvårdssvenska
Här söker vi lärare med lärarlegitimation som skulle vilja ta på sig ett extra uppdrag,
från ett par timmar i veckan till heltid under en period, och som kan starta inom ett par
veckor efter förfrågan från Regionen. Personerna ska även ha några års erfarenhet att
undervisa på “Svenska 3” eller ha svenska som andraspråk. Här använder vi individuell
lönesättning. Uppdraget kräver en legitimerad lärare med minst tre års erfarenhet av
undervisning samt erfarenhet av sjukvårdssvenska .

Övrigt
Finns det personer i er förening som skulle vilja vara kursledare inom allt möjligt; konst,
språk, historia? En fantastisk möjlighet att få sprida sin kunskap, träffa människor och
tjäna en extra slant. Här använder vi individuell lönesättning.

Intresserad?
Vänd dig till verksamhetschef Christian Hansson, Folkuniversitetet, Rådhusgatan 34,
852 32 Sundsvall. 072-142 23 70, 060-744 32 21, www.folkuniversitetet.se
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