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Samhällsorientering i Båstad 

Med start i januari 2020 så erbjuder Båstads kommun kurser i samhällsorientering på 

arabiska. Syftet med kursen är att personer, som kommit till Sverige och Bjäre från ett annat 

land ska kunna få viktiga kunskaper om samhälle, utbildning och arbete som underlättar 

etablering och delaktighet i det svenska samhället.  

Enligt lag ska nyanlända flyktingar och invandrare få minst 60 timmars undervisning om 

Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Vi har valt att hålla kurserna öppna för alla, 

som är födda utanför Sverige, oavsett hur länge de har bott i landet. Alla som känner att de 

behöver lära sig mer är välkomna, även de som tidigare gått en kurs i samhällsorientering. 

 

Målgrupp 

Kursen riktar sig till personer som är: 

• födda utanför Sverige 

• har uppehållstillstånd 

• är folkbokförda i Båstads kommun 

• är minst 16 år gamla 

• talar arabiska 

 

Innehåll 

Kursen utgår från  ett nationellt informationsmaterial, Om Sverige, som omfattar åtta block 

utformade efter  olika grundläggande aktiviteter i människors vardagsliv. Detta omfattar:  

• Att komma till Sverige 

• Att bo i Sverige 

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

• Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

• Att påverka i Sverige 

• Att vårda sin hälsa i Sverige 

• Att åldras i Sverige 

Kursen avslutas med en vecka om digitalisering där vi fokuserar på datorkännedom,  

Vklass, e-tjänster och digitalt jobbsök.  

Upplägget präglas av diskussioner och dialog kring de kunskaper som förmedlas.  

 

Språk 

Kursen hålls på arabiska. För nuvarande erbjuds inga andra språk i Båstad. För mer 

information om samhällsorientering på andra språk, kontakta KompetensHubben. 
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Kursöversikt 

Första kursstart är 20 januari 2020.  Kursen är indelad i tre block och det går bra att 

påbörja kursen vid varje blockstart.  Ett block är cirka tre veckor, med reservation för  

att helg– och studiedagar kan påverka perioden. Kursen är totalt 8 veckor. 

Varje kurs har max 20 platser.  

 

Kursplan 

Kursdeltagarna träffas vid tre tillfällen à tre timmar i veckan. Dessutom ingår  

flera studiebesök samt individuellt stöd kring digitalisering och arbetsmarknad.  

Längden på det individuella stödet anpassas efter individens behov.  

 

Block 1 7 tillfällen à 3 timmar 

Demokrati — det svenska samhället 

Att bo i Sverige och leva ihop 

 

Block 2  7 tillfällen à 3 timmar 

Myndigheter och offentliga verksamheter 

Hälsa och vård 

 

Block 3 min. 5 tillfällen à 3 timmar 

Utbildning och arbete 

Digitalisering 

 

Övrigt tillfällen anpassas efter behov  

studiebesök  

Individuellt stöd  

 

Kursanmälan 

Intresseanmälan görs till kompetenshubben@bastad.se  eller via besök i 

KompetensHubben, Båstads bibliotek.  Anmälan kan göras tidigast i november 2019.  

 

Samordnare Samhällsorientering 

Ayat Santiha, ayat.santiha@bastad.se 

mailto:kompetenshubben@bastad.se
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 Vanliga frågor 

Får jag ett intyg när jag gått kursen? 

Ja, alla som slutför kursen med godkänd närvaro får ett intyg. 

 

Var hålls kursen? 

Kursen hålls i SFI:s lokaler i A-huset i Båstad. Adress: Tennisvägen 33. 

 

Vad kostar kursen? 

Samhällsorientering är en kostnadsfri utbildning. 

 

När kan jag börja? 

Vi erbjuder löpande kursstarter under 2020. Du kan börja vid varje uppstart av ett block, det 

vill säga vi har intag ungefär var tredje vecka från och med 20:e januari. Det är begränsat antal 

platser så om gruppen är full får du stå i kö tills nästa startdatum. 

 

Varför ska jag göra min anmälan till KompetensHubben? 

KompetensHubben tillhör Bildning och arbete, som är en del av Båstads kommun. Det är 

Bildning och arbete som arrangerar kursen så därför går kursanmälan via vår hubb.  

Vi meddelar att du anmält dig till Arbetsförmedlingen. 

 

Vad får vi lära oss i kursen? 

Det finns en innehållsförteckning från det huvudsakliga kursmaterialet på nästa sida för dig 

som vill veta mer. Kursen utgår från publikationen Om Sverige, men har också extra 

information om digitalisering och jobbsökande. 

 

Jag har läst samhällsorientering för några år sedan och har intyg. Vad kan jag lära mig för 

nytt i denna kurs? 

Vissa lagar och regler har ändrats de senaste åren. Om det var ett tag sedan du läste kursen  

så kan det vara ett tillfälle att uppdatera dina kunskaper. Vi har också lagt till mer information 

om digitala verktyg och jobbsökande än vissa andra kurser erbjuder. 

 

Jag vill också läsa samhällsorientering, men inte på arabiska. Vad ska jag göra? 

Kontakta KompetensHubben för mer information om vilka möjligheter som finns för dig. 

 

Vart ska jag vända mig om jag har fler frågor? 

Kontakta KompetensHubben i Båstads bibliotek. Se bastad.se/kompetenshubben-i-bastad 
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Att komma till Sverige 

Invandring till Sverige 

Integration i Sverige 

Sveriges historia – från istid till modern tid 

Sverige under 1900-talet 

Finns det något typiskt svenskt? 

Traditioner och högtider i Sverige 

Högtider som uppmärksammas under livet 

  

Att bo i Sverige 

Geografi, näringsliv och infrastruktur 

Befolkning 

Bostäder och boende 

Miljö, natur och ekologisk hållbarhet 

Så fungerar din kommun 

Att hantera din ekonomi 

Säkerhet 

  

Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

Arbetsmarknaden i Sverige 

Att vara anställd 

Att söka arbete 

Att starta eget företag 

Arbetslöshetsförsäkringen 

Att betala skatt 

Folkbokföring 

Socialförsäkringar 

Att leva med funktionsnedsättning 

Utbildning för vuxna 

Fritids- och föreningsliv 

  

Individens rättigheter och skyldigheter 

Jämlikhet och mänskliga rättigheter 

Skydd mot diskriminering 

Familj och individ 

Barns rättigheter 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

 

Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

Olika sätt att leva ihop 

Att ta hand om barn och unga 

Barnomsorg 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Skolan och demokrati 

Ekonomiskt stöd till familjer 

  

Att påverka i Sverige  

Vad är demokrati?  

Demokratins utveckling  

Demokratins framväxt i Sverige 

Det demokratiska systemet i Sverige 

Sveriges fyra grundlagar 

Politiska idéer och partier 

Det svenska valsystemet 

Demokrati mellan valen och i vardagen 

 

Att vårda sin hälsa i Sverige 

Vad är hälsa? 

Alkohol, narkotika och tobak 

Hälso- och sjukvård i Sverige 

Mötet med vården 

Vart ska du vända dig? 

Tandvård 

Om du inte är nöjd 

 

Att åldras i Sverige 

Att bli äldre 

Aktiviteter och förmåner för äldre 

Pensioner 

Äldreomsorg 

När någon avlider 

Arvsrätt 

Innehåll i informationsmaterialet Om Sverige 
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