SFI –
Vuxenutbildning i svenska för invandrare

Att studera på sfi
Sfi har tre studievägar (1-3) och det finns fyra kurser (A-D). När du nått målen för en
kurs får du betyg. Efter sfi kan du fortsätta studera på komvux.
Ditt besök på Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundsgatan 52, kan ta mellan 30 min
och 3 timmar. För att veta vilken kurs du ska gå, gör du en kort intervju och eventuellt
ett språkbedömningstest. Sen väljer du skola där det finns ledig plats och vi skickar en
kallelse till dig. Från registrering till kursstart tar det några veckor. Sfi startar kurser
under hela året. Elever börjar och slutar vid olika tidpunkter under utbildningen.
Undervisning och kurslitteratur är gratis.
Alla kurser börjar med en introduktion. På den får du information om kursen och om
skolan. Du diskuterar också målet med dina studier med din lärare. Tillsammans gör ni
en individuell studieplan. Om du inte har möjlighet att närvara den första veckan
förlorar du din kursplats. När din lärare bedömer att du uppnått målen avslutar du
kursen med ett slutprov som är ett nationellt prov från Skolverket.
Kursplanen för sfi finns på: skolverket.se
Alla pratar svenska på kursen redan från första dagen. Lärarna undervisar på svenska.
Ni kommer att vara i klassrummet och i datasalen samt göra studiebesök utanför
skolan, till exempel på arbetsplatser och museer. I undervisningen använder ni böcker,
tidningar, sociala medier, språkprogram och surfplattor mm.
Du har själv ansvar för dina studier. Det är viktigt att du passar tiderna i skolan, är aktiv
på lektionerna och att du repeterar hemma det du lärt dig i skolan.
I sfi deltar kvinnor och män från hela världen med olika kulturer och religioner. Det är
viktigt att alla respekterar och tar hänsyn till varandra.
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Om du måste vara borta från skolan bör du informera din lärare i förväg. Är du
frånvarande mer än 14 kalenderdagar i följd förlorar du din kursplats. Om du vill
återuppta dina studier kontaktar du den skola där du senast gick. Om du har varit
borta i mer än 6 månader, besöker du Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan
52. Vill du byta skola kontaktar du Vuxenutbildningscentrum, men du kan inte byta
skola om du är i slutet av din kurs.
Ta chansen att använda svenska språket så ofta och så mycket du kan!
Studievägledning
Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningscentrum kan hjälpa dig att planera
dina studier. Om du redan studerar ska du vända dig till studie- och yrkesvägledarna
på din skola.
För att öka chansen att hitta ett jobb finns det sfi-kurser med fokus på arbete. Du kan
läsa sfi med yrkesinriktning på olika nivåer. Du som redan har en akademisk utbildning
eller en yrkesutbildning kan komplettera din examen med yrkessvenska på en
sfx-utbildning. Mer information på: sfx.se
Övrigt
Du som är 16 år eller äldre, är folkbokförd i Stockholm, har fått ditt fullständiga
personnummer och behöver lära dig svenska på sfi-nivå har rätt att studera sfi i
Stockholm. Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha
uppehållsrätt samt vara bosatt i Stockholm.
Om du har a-kassa och vill studera sfi måste du kontakta din a-kassa först för att
begära en studieförsäkran. Ansök i god tid och invänta beslut från a-kassan innan du
påbörjar studierna.
För att du ska få gå utbildningen krävs det att dina personuppgifter registreras.
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för hur registreringen sker och de måste vid
registreringen följa en särskild personuppgiftslag (Pul). Uppgifterna om dig kan
komma att lämnas vidare till den skola du ska gå på. Du har rätt att en gång per år
begära ett utdrag av de uppgifter som finns registrerade om dig. Då skriver du en
begäran som du undertecknar och skickar till Vuxenutbildningscentrum. Om det finns
felaktiga uppgifter registrerade om dig har du rätt att begära rättelse.
Om du har synpunkter på undervisningen eller på annat i skolan ska du tala om det för
din lärare eller så kan du vända dig till rektor på skolan.
Du kan lämna övriga synpunkter eller klagomål på: stockholm.se/sfi
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