Sfi-Bas
Grundutbildning och
arbetsmarknadsintroduktion
för kortutbildade och analfabeter
i Stockholms län

För mer information och anmälan kontakta:
Sfi-Bas Södertälje: Denis Tajić, denis.tajic@sodertalje.se, tel 08-5230 6811
Sfi-Bas Sigtuna: Frida Eik Kvarnström, frida-eik.kvarnstrom@sigtuna.se, tel 08-597
83023
Sfi-Bas Järfälla: Gunilla Önneby, gunilla.onneby@jarfalla.se, tel 08-58028377
Sfi-Bas i Sthlm län: Maj Törnlind, maj.tornlind@jarfalla.se, tel 070-0023577

Vad är Sfi-Bas?

Arbetsmarknadsintroduktion

Sfi-Bas är en grundutbildning och arbetsmarknadsintroduktion för flyktingar och
invandrare med ingen eller kort utbildning (0 – 6 år) från sitt hemland. Sfi-Bas finns i
några kommuner i Stockholms län och erbjuds till kortutbildade
och analfabeter i länets kommuner. Från hösten 2014 finns 3 bas-noder: i Södertälje,
Sigtuna och Järfälla. Fler Sfi-Basnoder planeras!
Sfi-Bas är heltidsstudier vilket innebär 5,5 - 6 tim/dag. Undervisningen är praktiskt
orienterad och utgår från deltagarnas förutsättningar och behov.
Lärare, arbetsmarknadskonsulent och modersmålsstödjare arbetar tillsammans med att
ge deltagarna kunskaper i svenska språket, läs- och skrivinlärning, kunskap om
det svenska samhället, medvetenhet om hälsa och motion, digital kompetens och
en förberedande arbetsmarknadsintroduktion.

Vägen till ett eget arbete för denna målgrupp kan vara lång. Det är därför viktigt att
påbörja processen mot arbetsmarknaden tidigt. Arbetsmarknadsintroduktion
innehåller bl a studiebesök på många arbetsplatser och jobb-skuggning varvat med
inventering av deltagarens resurser, kompetenser och önskemål och ett
coachande stöd. Deltagaren får redskap för att tidigt kunna ta eget ansvar för och ”äga”
sin väg till arbete och egen försörjning.

Utbildningens innehåller

Modersmålsstöd






Svenskundervisning på suggestopedisk grund
Basämnen – vardagsmatematik, omvärldskunskap, digital kompetens och
hälsa/rörelse
Arbetsmarknadsintroduktion
Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning
Deltagarna erbjuds modersmålsundervisning - att få lära sig att läsa och skriva på sitt
modersmål - som en del av språkundervisningen. Forskning visar att modersmålsundervisning kan vara en genväg till att lära sig läsa och skriva på svenska.

Modersmålsstödjare bidrar med språkförståelse och kulturförståelse mellan lärare och
deltagare. Att kunna förstå och göra sig förstådd i den dagliga undervisningssituationen
gör att deltagaren känner sig trygg, känner sig sedd och tagen på allvar, vilket stärker
självkänslan. Detta i sin tur påverkar motivationen och inlärningsförmågan positivt.

Stöd i vardagslivets frågor
Svenskundervisning på suggestopedisk grund
Suggestopedi är en kommunikativ och deltagaraktiv metod och förhållningssätt för
språkundervisning som aktiverar fler sinnen, frigör vår reservkapacitet och ökar
minnesförmågan. I undervisningen används alla sinnen, fantasi, rollspel, musik,
avslappning och rytm. Metoden passar särskilt bra för deltagare som saknar studievana.

Om man inte kan läsa och skriva och inte behärskar svenska språket så kan även små
svårigheter upplevas som stora problem och bli hinder för inlärningen. För att undanröja
dessa hinder för inlärningen erbjuds vid behov enklare, initialt stöd och hjälp att
hitta ytterligare stöd vid mer komplicerade behov.

Kvalitetssäkrad utbildning
Basämnen
Basämnen innehåller vardagsmatematik, omvärldskunskap, hälsa, data och är
praktiskt orienterad. Matematikundervisningen kan t ex handla om att lära sig klockan,
förstå enkla tidtabeller och att göra en enkel budget. Omvärldskunskap innehåller
bl. a. kunskap om hur man hittar i trafiken, hur samhället fungerar och hur Sverige styrs.
Digital kompetens kan handla om att lära sig hantera iPad och dator. Hälsa innehåller kunskaper om t ex stresshantering, levnadsvanor och att hitta rätt i svensk
sjukvård. Motionsaktiviteter såsom promenader och bollspel är exempel
på praktisk hälsa som erbjuds.

Konkretiserade kursplaner för de olika ämnena i Sfi-Basutbildningen följs upp och
revideras varje år av alla Sfi-Basnoderna gemensamt för att säkerställa att deltagarna får
en likvärdig utbildning oavsett vilken Sfi-Basnod man går på.

