
Etableringskurs  
på folkhögskola



Vad är  
Etablerings- 
kurs på folk- 
högskola?

Vad gör  
man på en  
Etablerings-
kurs?

etableringskurs på folkhögskola är en 
sex månader lång utbildning i svenska 
med orienterande och arbetsförbere-
dande insatser för nyanlända. Syftet med 
kursen är att deltagarna ska stärka sina 
möjligheter att få ett arbete. 

kurserna bygger på ett samarbete 
mellan Folkbildningsrådet och Arbets-
förmedlingen. Arbetsförmedlingen avgör 
vilka som ska gå utbildningen, som blir en 
del av etableringsplanen. Den består av 
en rad olika aktiviteter som ska stödja den 
nyanlände på vägen till arbete. Personer 
med kort utbildningsbakgrund ska priori-
teras vid urvalet till etableringskurserna. 

utbildningen genomförs utifrån folk-
bildningens arbetssätt och metoder, och 
anpassas efter deltagarnas behov och 
förutsättningar samt gruppens samman-
sättning. Till exempel är det viktigt att 
den enskildes tidigare arbetslivserfaren-
het och yrkesbakgrund tillvaratas. 

etableringskurs på folkhögskola är ar-
betsförberedande, men insatsens främsta 
målgrupp är personer med kort utbild-
ning som kan ha behov av validering och 
möjlighet att studera vidare, exempelvis 
på allmän kurs.

efter genomförd utbildning får delta-
garen ett intyg, som ska kunna ligga till 
grund för validering för fortsatta studier 
på folkhögskola eller inom den kommu-
nala vuxenutbildningen. 
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Vad säger  
deltagarna?

Etablerings- 
kurs på  
folkhögskola  
i siffror

av den utvärdering som Folkbildnings-
rådet genomfört framgår att deltagarna 
generellt har en positiv bild av kursen. 
De upplever att kursen dels ökat deras 
möjligheter att lära sig svenska, dels 
erbjudit dem en trygg och välkomnan-
de social miljö. Lärarna uppskattas och 
beskrivs som engagerade. 

lärarna vid folkhögskolorna har i 
utvärderingen lyft fram folkhögskolans 
betoning på gemenskap, engagemang och 
stöttning i gruppen som framgångsfak-
torer. Genom studiebesök hos det lokala 
näringslivet får deltagarna ökade kontak-
ter och kunskaper om arbetsmarknaden.  

etableringskurs på folkhögskola har 
funnits sedan 2014. - Utbildningarna har under 2015 

bedrivits på 91 folkhögskolor. - 3 143 personer har gått kursen fram 
till och med 2015. - För 2016 har Folkbildningsrådet 
och Arbetsförmedlingen avtalat 
om 3 000 platser.
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