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Välkommen till nybörjarkurs i svenska för dig som har kommit från 
Ukraina under 2022.  

Ласкаво просимо на початковий курс шведської мови для тих, хто 
приїхав з України у 2022 році. 

 

Nybörjarkurs i svenska och samhällskunskap! 

Початковий курс шведської мови та суспільствознавства! 
 

Kursen är för dig som har kommit till Sverige på grund av kriget i Ukraina. Det 
är en nybörjarkurs och är kostnadsfri. Du behöver inte ha ett LMA-nummer 
(identifikationsnummer som ges av Migrationsverket) för att delta. Men när du 
får ett eller om du fått ett är det bra om du uppger detta. 

Курс для вас, хто приїхав до Швеції через війну в Україні. Це курс для 
початківців і безкоштовний. Для участі вам не потрібен номер LMA 
(ідентифікаційний номер, наданий Шведською міграційною радою). Але 
коли ви його отримуєте або отримуєте, добре, якщо ви це стверджуєте. 

 

Kursen fokuserar på vardaglig svenska att du ska förstå och kunna använda 
enkla fraser men också förstå och lära sig hur svenska samhället fungerar.  

Курс зосереджений на повсякденній шведській мові, яку ви повинні 
розуміти та вміти використовувати прості фрази, а також розуміти та 
вивчати, як працює шведське суспільство. 

 

Kursen startar den 11 maj och pågår till den 1 juli. Sedan tar vi ett litet 
sommaruppehåll men startar upp igen efter sommaren.  
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Курс стартує 11 травня і триватиме до 1 липня. Потім ми беремо 

коротку літню перерву, але починаємо знову після літа. 
 

Kursen är på plats i Lomma hos ABF Lomma på Kaptensgatan 4 men ABF kan 

också erbjuda dig onlinekurs eller om du snabbt vill lära dig svenska en 

kombination på plats och online.  

 

Курс є на місці в Ломмі в ABF Lomma на Kaptensgatan 4, але ABF також 

може запропонувати вам онлайн-курс або, якщо ви хочете швидко вивчити 

шведську, комбінацію на сайті та онлайн. 
 

Ni träffas varje onsdag mellan 15-17.15 och varje fredag  9-11.15 

Ви зустрічаєтесь щосереди з 15-17.15 та щоп'ятниці 9-11.15 

 

För att boka dig på kursen! 

Щоб забронювати курс! 

 

Är du intresserad så kontakta Lana Perico Norling 0709413009 (Lana pratar 
svenska och engelska) 

Якщо ви зацікавлені, зв’яжіться з Ланою Періко Норлінг 0709413009 

(Лана розмовляє шведською та англійською мовами) 

 

Välkommen  

Ласкаво просимо 
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