
Kursen ger dig en ökad förståelse om orsakerna 

till att människor flyr. Du får verktyg för att 

försvara demokrati och mänskliga rättigheter. 

En kurs med Dalslands folkhögskola, Rädda 

Barnen och Göteborgs Räddningsmission.

Människor på flykt är en ettårig 
folkhögskolekurs för dig som:

• vill jobba som anställd eller vara volontär

• är intresserad av en internationell karriär

• bara vill förstå lite mer om hur världen förändras

Utifrån din bakgrund och dina planer väljer 
du inriktning:

• En gedigen grund för att jobba i flyktingmottagandet
i Sverige och möjlighet att läsa in grundläggande
behörighet till vidare studier.

• En chans till kvalificerad praktik, för dig som har en
relevant högskoleutbildning och siktar mot en
internationell karriär.

• En utvecklande läsårskurs på internatfolkhögskola för
dig som redan är eller vill engagera dig som volontär.

Människor på flykt är en kurs i praktisk demokrati, vi 
söker orsaker till varför människor flyr och identifierar 
strukturer som skapar fattigdom. Vi problematiserar 
välgörenhet utifrån ett rättighetsperspektiv och definierar 
solidaritet för att pröva om det går att praktisera. 

Du ska vara beredd att möta mänskliga behov utan att 
tappa fattningen, vare sig det är på praktik på ett asylboen-
de i Sverige, i ett flyktingläger i Jordanien, på en strand i 

Grekland eller på ett transitboende i Italien. Ni som väljer 
den inriktningen kommer att i någon form, vi återkommer 
om hur, att erbjudas praktik längs flyktens väg för att förstå 
lite mer och i framtiden göra en bättre insats på ett boende 
för flyktingar eller i ett motsvarande uppdrag. 

Europa förändras av att människor flyr från omöjliga 
livssituationer och söker möjligheter att leva ett värdigt 
liv. Det ställer krav på de länder som tar emot och i
mottagarländerna skapas det nya arbetstillfällen, som det
tidvis är svårt att hitta rätt kompetens till. Med relevant
utbildning och de erfarenheter du får genom kursen
öppnas nya möjligheter till en rad olika jobb för dig.

Dalslands folkhögskola är en internatskola i Färgelanda 
där du bor granne med deltagare på olika kurser. Skolan 
ligger knappt 4 mil från Sveriges största boende för 
flyktingar på Restad gård i Vänersborg. Där får du ta del 
av hur det svenska civilsamhället, med bland annat Rädda 
Barnen, löser en rad frågor tillsammans med flyktingar-
nas egen organisering.

Fakta om innehåll, upplägg  
och antagning till kursen
Kursen är en folkhögskolekurs baserad på deltagarnas 
tidigare erfarenhet, studiebesök, litteraturstudier, diskus-
sioner och seminarier med gästföreläsare. En del av kursen 
är på engelska. Du gör praktik under kursen och våren 
2017 på boenden i Sverige eller längs flyktvägarna från 
Afrika och Asien, det ger värdefulla kontakter för framti-
da arbete. Studierna är intensiva, trots det hinner du inte 
lära allt på ett år, därför har vi ett flexibelt upplägg där du 
väljer inriktning och fördjupningsstudier som ger dig en 
unik kompetens. Viss möjlighet att välja ur den kommu-
nala vuxenutbildningens kursutbud för vård och omsorg.

Gör skillnad - jobba med

Människor på flykt



Exempel på innehåll i utbildningen:

• Historia och samhällsorientering om flyktingströmmar
i världen, med fokus på Europa och vägar till Sverige.
Orsaker till faktorer som driver människor på flykt,
så som krig, klimat, fattigdom, förtryck och rasism.
Bakgrunden till konflikten i Mellanöstern.

• Positiva motkrafter som solidaritet, konflikthantering,
reducering av fattigdom, internationellt utvecklings-
samarbete och arbete för tolerans och förståelse.

• Civilsamhällets påverkansroll för att mänskliga
rättigheter ska gälla alla, påverkansarbete, opinions-
bildning, organisering och civilsamhällessamordning.

• Kulturförståelse, interkulturalitet, kulturmöten och
ett mångkulturellt Sverige.

• Lagar som reglerar arbetet med människor på flykt,
barn på flykt, FN-stadgan.

• Förhållningssätt för att möta stress, kris, sorg, post- 
traumatiskt stressyndrom, omsorg med ökad medve-
tenhet om trauman (TMO), Child safeguarding,
KASAM, integration, säkerhetsaspekter på boenden
och en rad andra viktiga kunskapsområden.

Kurskostnader
Förutom terminsavgiften 1 200 kronor/termin tillkommer 
resa till praktiken. Flera praktikplatser erbjuder husrum 
och viss kost. På hemsidan finns information om kostnader 
för att bo på internatet. Kursen berättigar till CSN-stöd 
(kvot beror på inriktning) och kan läsas som en Allmän 
kurs som ger grundläggande behörighet till högre studier.

Internatliv på folkhögskola
Dalslands folkhögskola kan erbjuda boende. Rummen är 
nyrenoverade och har egen dusch/wc. Ett eget rum kostar 
från 3 900 kr/mån och inkluderar tre mål mat om dagen 
måndag-fredag. 

En del av etableringen
Deltagare i etableringen på Arbetsförmedlingen har 
möjlighet att läsa kursen som del av sin etableringsplan 
med bibehållen ersättning om 308 kr per arbetsdag. 
Deltagare som har kort tid kvar i etableringen kan också gå 
utbildningen och slutföra den inom ramen för Jobb- och 
utvecklingsgarantin. Max 12 platser finns för deltagare från 
etableringen. Bostad finns på internatet.

Antagning
Det flexibla upplägget passar både för dig med ofullständi-
ga gymnasiestudier eller för dig med en högskoleexamen. 
Du ska kunna läsa en bok på engelska, bilda dig en 
uppfattning om den och kunna diskutera i en liten grupp 
om vad du kom fram till. Du får gärna vara lite äldre 
men det räcker med den mognad som krävs för att jobba 
med andra människor. Nyanlända till Sverige med uppe- 
hållstillstånd och grundläggande kunskaper i svenska är 
välkomna att söka. Ni behövs med era erfarenheter och 
språkkunskaper! Det finns 24 platser på kursen.

Ansökan senast 8 maj – ansökningsblankett på 
www.dals.fhsk.se 

Introduktionsdag med antagningsintervjuer  
fredag den 20 maj 2016, OBS! Obligatorisk.

Kursperiod 
Kursen är ett läsår på heltid från 15 augusti 2016–26 maj 
2017. Praktikperiod, 6 veckor, preliminärt 3 april–12 maj 
2017, vecka 14–19.

Genom samverkan mellan tre starka 
och erfarna partners kvalitetssäkrar 
vi din utbildning. 

Dalslands folkhögskola är en del av Västra Göta- 
landsregionen. Regionen har ansvar för vården i 
Västra Götaland. Vi samverkar med den kommu-
nala vuxenutbildningen som har ett stort utbud 
av kurser inom vård och omsorg. 

Rädda Barnen utgår från FN:s konvention om 
barnets rättigheter. Rädda Barnen är en del av 
Save the Children International som finns med 
hela flyktvägen, men även i Sverige genom lokal- 
föreningarnas alla insatser på olika boenden.

Göteborgs Räddningsmission är en stor aktör 
inom mottagandet av flyktingar, inte minst barn 
utan vårdnadshavare. De har en gedigen erfaren-
het från flera egna boenden för ensamkomman- 
de och en lång historia för människor i utsatta 
livssituationer.




