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Hej!

Välkommen till Sfi-studier på Vuxenutbildningen
i Södertälje.
Vi anpassar utbildningen i svenska för invandrare
(Sfi) för varje elev. Alla elever är olika och behöver
gå olika vägar genom Sfi. I den här broschyren
visar vi de olika vägarna.
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STAFFAN HOLST, biträdande rektor
Vuxenutbildningen Södertälje

Kurser och studievägar
Sfi är en utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen

är för dig som behöver lära dig svenska. Det finns fyra olika
kurser och tre olika vägar att studera hos oss.
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Slutkurs på Sfi som gör
dig redo att studera Sva.
Startkurs för dig som har
studerat på gymnasiet.

Startkurs för dig som har
studerat i grundskolan.
Startkurs för dig med kort utbildning
eller ingen utbildning.
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Studieväg 1
För dig med kort utbildning eller
ingen utbildning

Den här vägen passar dig som
inte har gått så länge i skola i
ditt hemland, eller inte tidigare
gått i skola. Du behöver studera
mer Sfi under längre tid.
Du börjar lära dig att läsa
och skriva på svenska. Du får
också lära dig att tala och
förstå svenska, så att du kan
börja prata med personer som
du träffar här i Sverige.
Lärarna på Studieväg 1 är bra
på att hjälpa dig att förstå hur
du ska lära dig. Grupperna är
inte så stora, så lärarna har mer
tid att hjälpa dig på lektionerna.
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Studieväg 2
För dig som har studerat i
grundskolan

Du och dina klasskamrater
har lättare att förstå lärarnas
instruktioner. Därför kan lärarna
låta eleverna studera mycket
tillsammans och samarbeta
mycket i grupp.
Du och dina klasskamrater
hjälper varandra att träna
svenska. Ni hjälper också
varandra att studera mer
effektivt. Roliga gruppaktiviter
som sång och musik hjälper
dig att lära dig svenska.
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Studieväg 3
För dig som har studerat på
gymnasiet

Du som har studerat på en
högre nivå som tonåring eller
som vuxen är mer självständig
i din inlärning. Du behöver gå
en studieväg som passar just
din profil.
På Studieväg 3 är undervisningen mer individualiserad och
flexibel, eftersom eleverna kan
ta större eget ansvar för sina
studier redan från början.
Du fokuserar på just det som
du behöver träna på. Lärarna
och eleverna bildar ditt studienätverk, som hjälper dig att
reflektera över hur din inlärning
kan bli så effektiv som möjligt.
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Flexi

Sfi med individuellt schema. För dig som arbetar deltid
eller har praktikplats.
Du som behöver kombinera dina

du ett flexibelt schema. Det be-

kan inte följa ett standardschema

på vissa lektioner. Tillsammans

eftermiddag. Istället behöver du

språkmoment du behöver fokuse-

studier på Sfi. Då kan vi erbjuda

Den här undervisningen blir helt

Sfi-studier med arbete eller praktik

tyder att du kommer till skolan

med lektioner varje för- eller

med lärarna bestämmer du vilka

ett individuellt schema för dina

ra på att träna när du är i skolan.

Flexi. När du studerar på Flexi har

anpassad till just din situation.

Distans/kväll

Sfi genom självstudier. För dig som arbetar heltid.
Distansundervisning passar dig

Via en digital plattform

kan vara med på lektion på

och tränar själv olika språk-

två kvällar i veckan (tisdagar och

Distans/kväll är en väg att studera

som arbetar heltid och inte alls
dagen. Här får du träffa lärare

torsdagar). Lärarna testar dig och
hjälper dig att se vad just du
behöver träna på.

kommunicerar du med lärarna
moment på distans.

Sfi som ställer särskilt höga krav
på din egen arbetsmoral och
studiedisciplin.

Basen

Sfi på studieväg 1, med hela dagar i skolan
En speciell väg att studera på
Studieväg 1 är att gå på Basen. Då
studerar du hela dagarna i skolan.
Förutom Sfi så studerar du olika
orienteringskurser som hjälper dig

att förstå Sverige bättre. Basen har
också språkstödjare, som stöttar
dig på ditt modersmål under
lektionerna.
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Praktisk information
Sfi hos oss

Du kan studera Sfi i Södertälje från
och med den 1 juli det år du fyller
16 år. Du måste vara folkbokförd
i Södertälje eller Nykvarn och
sakna grundkunskaper i svenska.

Anmälan

Välkommen till ett inskrivningssamtal. Samtal och test tar
två timmar.
Våra normala öppettider:
• Tisdagar: Kl. 09.00–10.30 och
16.00–17.30
• Torsdagar: Kl. 09.00–10.30
Adress: Komvux, Västergatan 2,
Södertälje, rum R 102.
Obs: Ta med dig legitimation.

Vad kostar det?

Att studera hos oss kostar
ingenting. Böcker får du låna.

Du måste köpa p
 ennor och
anteckningsböcker. Sfi ger inte
rätt till studiestöd via CSN.

A-kassa

Om du har rätt till A-kassa
måste du ha ett godkännande
från A-kassan.

Hjälp

Behöver du hjälp att planera
din u
 tbildningsväg? En s
 tudieoch yrkesvägledare (SYV) kan
hjälpa dig. Ta alltid med dig
dina betyg och andra viktiga
handlingar när du t räffar en
studie- och yrkesvägledare.

Mer information

Mer information om kurser,
ansökan och ekonomi:
www.sodertalje.se/vux

www.sodertalje.se/vux

