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Samhällsorientering är en gratis kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i  
Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati 
och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information - för en bra start 
i Sverige! 

SAMHÄLLSORIENTERING
för dig som är ny i Sverige

Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till
exempel frågor om arbete och utbildning,
bostad, hälsa och sjukvård samt barn och
familj. Kursen är på ditt modersmål eller
annat språk som du kan. Du får lyssna,
fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Kursinnehåll
Nio teman ingår i kursen:
•	 Att komma till Sverige
•	 Att bo i Sverige
•	 Att försörja sig och utvecklas i Sverige
•	 Individens rättigheter och skyldigheter
•	 Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•	 Att påverka i Sverige
•	 Att vårda sin hälsa i Sverige
•	 Att åldras i Sverige
•	 Introduktion till Internet 

Mer information om samhällsorientering i
Östergötland hittar du på vår hemsida
www.nyiostergotland.se 

Vem kan gå kursen?
Samhällsorienteringen är för dig som är mellan
18 och 64 år, ny i Sverige och
•	har	en	etableringsplan
•	eller	är	anhöriginvandrare	och	är	folkbokförd	i	en	
kommun för första gången efter 1 maj 2013.

Anmälan
Du kan anmäla dig genom att fylla i talongen på 
baksidan av vår folder eller skicka e-post till
samhallsorientering@regionostergotland.se 
där du anger personnummer, namn, adress och telefon-
nummer tillsammans med en kopia av ditt meddelande
om uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Skicka e-post till 
samhallsorientering@regionostergotland.se 
om du harnågra frågor om kursen eller ring 
010-1039313 eller 010-1039318 där du kan få svar 
på dina frågor på svenska eller  engelska.

Välkommen!

Anmälan till samhällsorientering för nyanlända på modersmål

Namn:_______________________________________ Personnummer:___________________________________ 

Gatuadress:___________________________________ Postnummer: ____________________________________ 
 
Ort:_________________________________________ Telefon: ________________________________________ 
 
Ditt modersmål: _______________________________ Andra språk du kan: _______________________________ 
 .

Skicka anmälan till Region Östergötland, Regionbibliotek Östergötland, 581 85 Linköping
(Bifoga en kopia av ditt meddelande om uppehållstillstånd från Migrationsverket)

Svenska




