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SFI - Svenska för invandrare
Utbildningsbeskrivning
Utbildning i svenska för invandrare, Sfi, är en utbildning för vuxna invandrare som vill
lära sig grunderna i det svenska språket. Rätt att delta i studierna har personer som är
bosatta (folkbokförda) i kommunen och saknar grundläggande kunskaper i svenska.
Språkstudierna kan ske på heltid eller deltid. Det finns möjlighet att läsa på kvällstid
och även kombinera närstudier med nätbaserad undervisning.
Till Sfi-utbildningen är det kontinuerlig intagning under året. Förutom vanliga
Sfi-grupper har vi nedanstående alternativ.

Yrkesinriktad SFI
Yrkesinriktad Sfi på C- och D-nivå förbereder dig för yrkeslivet eller yrkesutbildning. Kurserna innehåller vanlig Sfi, yrkesinriktat språk och arbetslivsorientering. Kurserna varvas med språkpraktik varannan
vecka cirka 6 veckor per termin.
Idag erbjuder vi följande inriktningar:
•
Handel / lager / service / hantverksyrken / restaurang / städ
•
Pedagogiskt arbete
•
Vård och omsorg
Vi har startat en kurs på BC-nivån med allmän inriktning mot yrkeslivet. Kursen innehåller vanlig Sfi samt
studiebesök på olika företag och organisationer samt arbetslivsorientering,
men ingen språkpraktik.
Vägen till vården
Inriktning Vård och omsorg utgör ingången till omvårdnadsutbildning med språkstöd, Vägen till vården.
Akademikerspåret
Vårt akademikerspår riktar sig till dig som kan studera i högt tempo och är inriktad på framtida akademiska studier. Studierna innehåller förutom vanlig Sfi, extra lektioner samt studie- och yrkesvägledning.
Ansök och läs mer på
www.norrkoping.se/vuxenutbildning
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SFI - Swedish for immigrants
Education description
Swedish for immigrants, Sfi, is an education for adult immigrants who want to learn
Swedish at an elementary level. Persons entitled to take part are people, who lack
elementary knowledge of the Swedish language, (living) being registered in the
municipality of Norrköping. The studies could be full-time or part-time and there are
possibilities to study daytime or in the evenings.
Sfi admits applicants as they come up and this means that applications could be sent in
at any time.

To learn more or apply
www.norrkoping.se/vuxenutbildning
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