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Bagare, konditor: Du har betyg i Sfi C och minst 1,5-2 års erfarenhet i yrket. Du får vara ute och lära på arbetsplats, läsa 
kurs i Livsmedelshygien och Sfi D.

Bussförare: Du har betyg i Sfi C, B-körkort och är minst 23 år. Du får Sva grund, bussförarutbildning, YKB och garanterat 
arbete vid avklarad kurs.

Ekonom jurist samhällsvetare: Du har akademisk examen och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Du får 
läsa svenska intensivt, Sfi C – Sva 3, samt yrkessvenska. Tillgång till mentorsprogram.

Entreprenörer: Du har studievana och intresse för företagande, handel och entreprenörskap. Du får Sfi C – Sva grund,  
samhällskunskap, entreprenörskap, yrkessvenska, kontakt med viktiga organisationer och möjlighet att få stöd i din affärsplan 
av en affärscoach. Du har också möjlighet att delta i mentorsprogram.

Hantverkare (bygg, måleri, svets, el, fordonsmekaniker, billackerare, bilplåtslagare): Du har arbetat i ditt hantverksyrke 
och har avslutat Sfi B. Du får Sfi C – Sva G, yrkessvenska och praktisera. 

Ingenjör, arkitekt, stadsplanerare: Du har akademisk examen och kunskaper i engelska. Du får läsa svenska intensivt, 
Sfi C – Sva 3, möjlighet att auskultera på kurser på KTH och att delta i mentorsprogram.

IT-programmerare: Du har examen/certifiering inom IT-ämne och kan engelska. Du får Sfi C – Sva 3, IT-svenska,  
programmering och certifieringar.

Lastbilsförare: Du har kört tung lastbil yrkesmässigt, svenskt B-körkort och är minst på hög Sfi C nivå.  
Du får yrkessvenska och gymnasiekurser för att ta C-körkort, truckkort och YKB.

Lärare, förskollärare: Du har lärarexamen/förskollärarexamen eller minst tre års studier i ett behörighetsgivande  
skolämne. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 4. Du får läsa svenska intensivt, Sfi C – Sva 3, samt  
yrkessvenska och auskulterande praktik i skolor/förskolor.

Medicinsk personal: Du har akademisk examen i medicinskt legitimationsyrke (läkare, tandläkare, sjuksköterska,  
fysioterapeut eller apotekare). Du får läsa svenska intensivt, Sfi C – Sva 3, yrkessvenska samt olika kontakter med  
medicinska yrkesområdet.


