
  Lathund för innehåll i Sfx-utbildningar 2022 

 

Senast uppdaterad: 220927 

Sfx är Svenska för yrkesutbildade. Alla folkbokförda i Stockholms län kan ansöka till Sfx-

utbildningarna, antagningskriterier och antal utbildningsplatser avgör antagning. Samtliga 26 

kommuner i länet har ingått avsiktsförklaring för Sfx och anslutit sig till Sfx-överenskommelsen. 

Ansökan går via hemkommunen. Studerande från andra kommuner är också välkomna såvida 

hemkommunen godkänner Sfx-studier. Mer information hos respektive utbildnings kontaktperson 

eller Sfx-samordnare Katarina Stiessel Fonseca, tel. 08-580 283 85, 

katarina.stiessel.fonseca@jarfalla.se Hemsida sfx.se   

 

Svenska för bussförare, SFB, Tyresö  

Plats: C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux, Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö.  

Antagningskrav: Avklarad SFI C. Svenskt B-körkort. Körvana krävs. Tidigare erfarenhet av 

bussföraryrket är meriterande. 

Antagning: 4 ggr/år (dagtid). 

Längd/omfattning: 20-40 veckor beroende på språknivå vid kursstart. Mellan 27-30 lärarledda 

timmar/vecka + självstudier. Undervisning sker på plats 2 dagar/vecka och via fjärrlektioner 3 

dagar/vecka. Berättigar till studiemedel från CSN.  

Svenska: SFI D - SVA Grund. 

Yrkesinriktat innehåll: Fokus på terminologi för att kunna klara YKB och teoriprovet för bussförare. 

 Trafikteori (B och D) 

 Körning i simulator för buss 

 Miljösäker körning 

 Kommunikation 

 Service och bemötande 

 Datorkunskap 

 Arbetsmiljö och ergonomi 

 Samhällskunskap 

 Teori inför YKB-prov 
 

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! för AF: Studierna pågår i minst 20 veckor, beroende på 

språknivå vid kursstart. 

SFB är för dig som har erfarenhet av bussföraryrket från ditt hemland och har svenska som 

andraspråk. SFB är även för dig som har erfarenhet av att ha arbetat som yrkesförare för andra 

fordon i ditt hemland men som nu vill arbeta som bussförare. Det är en teoretisk förberedande 
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språkutbildning med yrkessvenska. Du ska ha god körvana och B-körkort. Utbildningen ger dig 

yrkessvenska, grundläggande svenska och teorikunskaper samt vissa praktiska kunskaper som behövs 

för att söka bussförarutbildning hos valfritt bussbolag i Sverige. 

Att tänka på: Lägg eventuella möten i samråd med den studerande.  

Mål: Efter avklarad utbildning får du betyg i svenska som andraspråk samt ett utbildningsbevis och 

ärväl förberedd att genomföra bussbolagens rekryteringstester. 

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 6 832kr/mån för SFB. Detaljerat fakturaunderlag 

varje månad. 

Uppföljning/resultat: Vi följer upp i möjligaste mån för att se om de studerande klarar 

rekryteringstesten hos bussbolag samt om de får anställning efter avslutad utbildning. 

Kontakt: Louise Hermansson, tel. 08-578 275 09, sfb@tyreso.se  

 

Svenska för ekonomer jurister samhällsvetare, SFEJ, Stockholm.  

Plats: Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 

Stockholm.  

Antagningskrav: Examen inom ekonomi, juridik eller annat passande samhällsvetenskapligt ämne. 

Engelska 6 (kunskaperna testas, betyg krävs inte). Max 3 år efter dag för senaste folkbokföring i 

Sverige.  

Antagning: 5 ggr/år.  

Längd/omfattning: Beror på vilken Sfi-nivå man startar på, som längst 18 månader för den som går 

alla kurser. Det är heltidsstudier endast på dagtid 

Svenska: Sfi CT – SVA 3. Svenska kurser går att läsa klart på distans, t o m nivå SVA 2, om 

studeranden får arbete eller är föräldraledig under studietiden på SIFA, yrkeskurserna kräver dock 

deltagande på plats.  

Yrkesinriktat innehåll: Yrkeskurser och Orienteringskurser inom yrkesområdet. Case-seminarier. 

Studiebesök kopplade till yrkesområde t ex Handelskommaren, Tingsrätt, Riksdag, Riksbanken, 

Folksam m.fl. Mentorsprogram i samarbete med fackförbundet Akavia (tidigare Jusek) samt 

Arbetsgivarsamverkan i Stockholm stad.  

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! för Af: Inom SFEJ läser eleven behörighetsgivande kurser i 

svenska för invandrare och svenska som andraspråk samt studerar i sammanhållna grupper 

tillsammans med andra inom sitt ekonom- jurist- samhällsvetaryrke.  

Eleven börjar sina språkstudier på den språkliga nivå som hen befinner sig på. Våra kurser startar 5 

gånger per år på samtliga nivåer; nybörjarnivå (3CT), SFI C, SFI D, SVA Gr3, SVA Gr4, SVA1, SVA2, 

SVA3. Antagning sker via Vuxenutbildningscentrum i mån av plats.  

Inom våra yrkeskurser och orienteringskurser ges eleven yrkesspecifika mentorsprogram, Case-

seminarier samt gästföreläsningar och studiebesök på företag, intresseorganisationer och 

domstolsväsendet. 

Studierna omfattar heltid. Ungefärligt antal timmar med undervisning: 20 timmar/vecka SFI, 16 

timmar/vecka grund, 15 timmar/vecka SVA. Därtill lika mycket tid som är egen studietid. Totalt 30-40 
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timmar/vecka. Undervisningen är förlagt på förmiddagen på SFI och grundläggande nivå, samt på 

eftermiddagen på SVA.  Om Af vill träffa studerande bör det ske då det inte är schemalagd 

undervisning. 

Mål: Förbereder för arbete och/eller kompletterande studier på universitet/högskola inom egna 

yrkesområdet.  

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 5 352 kr/mån. Info följer med fakturering. Om 

behov av att göra om kurs uppstår (endast 1 gång), tillfrågas alltid hemkommunen.  

Uppföljning/ resultat: Merpart går till arbete eller arbete i kombination med studier. Uppföljning 6 

månader efter avslutade studier på SIFA. 

Kontakt: Antagning: Dinara Sabdenova Tel. 08-508 35 446, eller Anna Pérez Schönning Tel. 08-508 35 

775, infosfx@edu.stockholm.se Utbildning: www.sifa.stockholm.se   

 

 

Svenska för entreprenörer, SFE, Botkyrka  

Plats: Botkyrka Vuxenutbildning/Campus Botkyrka Gröndalsvägen 20, 147 85 Tumba.  

Antagningskrav: Intresse för att starta, planerar att starta eller har redan ett företag. Lägst SFI C, för 

nybörjare erbjuds en 5-veckors introduktionskurs.  

Antagning: Var 5:e vecka för SFI-nivå och två gånger/termin för grundläggande svenska som 

andraspråk (SVA Grund). Sökande intervjuas innan antagning.  

Längd/omfattning: 12 månader beroende på Sfi-nivå vid start, studietidens längd varierar beroende 

på studienivån vid start. Heltid.  

Svenska: SFI C, D + SVA Grund.  

Yrkesinriktat innehåll: 5-veckors perioder med lektioner i entreprenörskap, expertföreläsare från 

näringsliv, myndigheter, organisationer. Studiebesök på företag, mässa, seminarier och konferenser. 

Gruppdiskussioner med besökande Rotarymedlemmar, projektarbeten, framtagande av egen 

affärsplan vilken också blir examensarbetet. Deltagande i yrkesmentorsprogram erbjuds. 

Närmare innehållsbeskrivning: Undervisning inom företagande och entreprenörskap med målet att 

ta fram affärsplan samt affärsmodell för företaget. Individuell rådgivning och coachning. 

Expertföreläsningar från bland annat Almi, Skatteverket, Nyföretagarcentrum. Deltagarna erbjuds att 

delta i ett mentorskapsprogram med frivilligorganisationen Nema Problema. Kunskap om var och hur 

man kan få vidare affärsvägledning, finansiering osv.  

Mål: Ge studeranden god grundförståelse för entreprenörskap i Sverige tillsammans med tillräckliga 

kunskaper i svenska. Ta fram sin affärsplan och bredda sitt nätverk inom sin bransch.  

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 5 352 kr/mån. I månadsfaktura anges resultat.  

Uppföljning/resultat: Efter SFE startar ca 1/3 företag, ca 1/3 får anställning, ca 1/3 går till vidare 

studier.  

Kontakt Inskrivningen:  SFI.yrke@botkyrka.se. Gunilla Lindberg 0727480700, Pamela Strang 

0701817151, Emma Flygare 0708247097.  
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Svenska för ingenjörer och arkitekter, SFINX, Järfälla  

Plats: Bas Barkarby, Veddestabron 10, Järfälla, Postadress: Lärcentrum, Mälarvägen 2, 17741 Järfälla 

Antagningskrav: Färdig ingenjör eller arkitekt med examen. Språknivå från nybörjare till SVA Grund 

till högst delkurs 3.  

Antagning: 2 ggr/år Järfälla januari (ansök i december) och september (ansök i juni) och 2 ggr/år 

Stockholm, se nedan.  

Längd/omfattning: Individuellt, max 18 månader. Undervisning alla dagar + projektarbeten och 

studiebesök.  

Svenska: SFI C- SVA 3 (nivå vid start högst SVA G, delkurs 3). Engelska: Rekommenderar kurser i 

engelska om den studerande inte har engelska motsvarande nivå 6. Ansök om engelska i 

hemkommunen. 

Yrkesinriktat innehåll: Yrkesinriktat innehåll: Svenska i specialutformade temablock för 

ändamålsenligt ingenjörsspråk: Teknik i hemmet, Trafik och transport, Miljö & återvinning, Vattnets 

väg i samhället & naturen, Energi, Litteratur, Arkitektur, Stockholm, Arbetsmarknad. Studiebesök 

kopplade till våra studie-teman hos företag och organisationer. Museibesök. Möjlighet att ansöka till 

mentorsprogram i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Möjlighet till auskultation på KTH-kurser när 

studenten är på SVA G-nivå. 

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! för Af: Kurser från SFI C och D till SVA grund delkurserna 1-4 

samt gymnasiekurserna SVA 1, 2 och 3. Sfinx Järfälla rekommenderar studier i engelska för de 

ingenjörer som behöver höja sin nivå i engelska. 

Tid: Studierna pågår som längst 18 månader i 3 perioder.  

Studierna är heltid 9.00–15.00, plus mycket eget arbete för att utveckla och kunna använda språket. 

Motsvarande heltidsstudier. 

1a halvåret är det fullt fokus på att utveckla svenskan + eventuella studier i engelska.  

Att tänka på: Lägg eventuella möten med handläggare på eftermiddagar, efter samråd med 

ingenjören/arkitekten. Låt aktiviteter med andra aktörer vänta, så att den studerande inte rycks hit 

och dit.  

2a halvåret pågår det parallella processer med studier i svenska och eventuellt engelska, 

auskultationer på KTH samt Mentorsprogram i samverkan med Sveriges Ingenjörer – allt beroende på 

individens språkutveckling och kurs.  

Att tänka på: Lägg eventuella möten i samråd med den studerande. Om det finns andra aktörer och 

verksamheter som Af/handläggare anser vara intressanta för ingenjören/arkitekten i fråga - 

presentera det som ett erbjudande och visa vilka framtida möjligheter individen har ifall hen byter 

från Sfinx till något annat. 

3e halvåret liknar 2a halvåret beroende på språkutveckling, kursnivå och egna val under det 2a 

halvåret i Sfinx. Att tänka på: Blicka framåt och visa ingenjören vilka möjligheter det finns för honom 

eller henne efter Sfinx-periodens 18 månader. 

Mål: Förbereda för jobb eller vidare studier, stärka yrkesidentiteten.  



Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 5 352 kr/månad. Antagningsbesked till 

hemkommun, resultat/progressionsrapport med månatliga fakturaunderlaget, meddelar ifall 

studerande deltar i engelska och i mentorsprogrammet.  

Uppföljning/ resultat: Uppföljningar görs, men inte regelbundet. KTH sparar om möjligt uppgifter om 

anställningar för tidigare Sfinx-studeranden. Ca 75 % jobbar eller läser vidare på KTH efter Sfinx.  

Kontakt: Antagning: Vux vägledning Tel: 08 580 284 00 kontakt@jarfalla.se Järfälla Lärcentrum: 

Tereza Joud Tel. 08-580 228 19, tereza.joud@jarfalla.se, KTH (ej antagningsfrågor) Helen Waldur 

Tel: 08-790 71 90, Anna-Lena Martin Tel: 08-790 62 59 sfinx@kth.se 

 

Svenska för ingenjörer och arkitekter, SFINX, Stockholm  

Plats: Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 

Stockholm.  

Antagningskrav: Avslutad ingenjörsutbildning eller arkitektutbildning, engelska 6 (testar kunskaper, 

betyg krävs ej). Max 3 år i Sverige efter dag för senaste folkbokföringsdatum.  

Antagning: 2 ggr/år mars och oktober och 2 ggr/år Järfälla, se ovan.  

Längd/omfattning: Beror på vilken SFI-nivå man startar på, som längst 18 månader för den som går 

alla kurser. Det är heltidsstudier endast på dagtid.  

Svenska: SFI CT – SVA 3. Svenska kurser går att läsa klart på distans, t o m nivå SVA 2, om studerande 

får arbete eller är föräldraledig under studietiden på SIFA, yrkeskurserna kräver dock deltagande på 

plats. 

Yrkesinriktat innehåll: Yrkestimmar SFI C, D: beskriva egen arbetslivserfarenhet, basala termer och 

samhällsinformation/Orienteringskurs på SVA grundnivå Teknik med kommunikation i arbetslivet. 

Case-seminarier, intervjuträning, muntliga och skriftliga presentationer. Studiebesök på div företag, 

Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Klimatsmart hus, Djurgårdsstaden m.fl. Mentorsprogram i 

samarbete med Sveriges Ingenjörer. Auskultation i KTH-kurser från och med Sva G, även viss 

möjlighet till poänggivande kurser. Gästföreläsare.  

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! till Af: Inom SFINX läser eleven behörighetsgivande kurser i 

svenska för invandrare och svenska som andraspråk samt studerar i sammanhållna grupper 

tillsammans med andra inom sitt ingenjörs-/arkitektyrke.   

Eleven börjar sina språkstudier på den språkliga nivå som hen befinner sig på. Våra kurser startar 2 

gånger per år på samtliga nivåer; nybörjarnivå (3CT), SFI C, SFI D, SVA Gr3, SVA Gr4, SVA1, SVA2, 

SVA3. Antagning sker via Vuxenutbildningscentrum i mån av plats. Inom våra yrkeskurser och 

orienteringskurser ges eleven yrkesspecifika mentorsprogram, öppna kurser på KTH, Case-seminarier 

samt gästföreläsningar och studiebesök på företag och intresseorganisationer. 

Studierna omfattar heltid. Ungefärligt antal timmar med undervisning: 20 timmar/vecka SFI, 16 

timmar/vecka grund, 15 timmar/vecka SVA. Därtill lika mycket tid som är egen studietid. Totalt 30-40 

timmar/vecka. Undervisningen är förlagt på förmiddagen på SFI och grundläggande nivå, samt på 

eftermiddagen på SVA.  Om Af vill träffa studerande så bör det ske då det inte är schemalagd 

undervisning. 
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Mål: Förbereda för arbete och/eller kompletterande studier på universitet/högskola inom egna 

yrkesområdet.  

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 5 352 kr/mån. Info om avklarade kurser mm. 

följer med fakturering. Om behov av att göra om kurs (endast 1 gång) uppstår, tillfrågas alltid 

hemkommunen. 

Uppföljning/resultat: Merparten går till arbete, eller arbete i kombination med studier. Strävar efter 

att göra uppföljning 6 månader efter avslutade studier på SIFA. 

Kontakt: Antagning: Dinara Sabdenova Tel. 08- 508 35 446 eller Anna Pérez Schönning, 08-508 35 

775 infosfx@edu.stockholm.se KTH (ej antagningsfrågor) Helen Waldur Tel: 08-790 71 90, Anna-Lena 

Martin Tel: 08-790 62 59 sfinx@kth.se 

 

 

Svenska för lastbilsförare, SFL, Stockholm  

Plats: Stockholms Transport- och Fordonstekniska gymnasium, STFG, Kungens Kurvaleden 4, 141 75 

Kungens Kurva.  

Antagningskrav: Betyg i Sfi C eller motsvarande resultat av nivåtest vid vuxenutbildningscentrum, 

Stockholm eller i hemkommunen. Erfarenhet av att köra tung lastbil. Svenskt B-körkort. Behöver ha 

körkortstillstånd för C-kort till kursstart. 

Antagning: 2 ggr/år vid terminsstart. Trafikkunskapstest, intervju och körprov med tung lastbil.  

Längd/omfattning: 22 veckor. Ca 29 lärarledda timmar/vecka. 10-13 timmars körträning + 2 i 

simulator. 10 dagars praktik.  

Svenska: SFI C och SFI D. 100 p orienteringskurs i svenska. 

Yrkesinriktat innehåll: 800 gymnasiepoäng i ämnena yrkestrafik, godshantering, godstrafik. 

Truckförarutbildning A, B + D. Övningskörning lastbil. 10 dagars praktik på åkeri. Grundläggande ADR- 

utbildning (transport av farligt gods).  

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! för Af: Schemalagd tid: Lektioner måndag-torsdag 08.30 – 

15.30, fredag 08.30 – 14.30 hela kursen. Närvaro krävs för att klara prov på Trafikverket 

kunskapsmässigt. 

Mål: C-körkort, truckförarbevis, YKB (yrkeskompetensbevis), ADR-bevis (behörighet att transportera 

farligt gods), tillräcklig kommunikativ förmåga på svenska för att kunna arbeta i branschen.  

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 20 382 kr/mån. Återkopplar enligt Sfx-mall för 

ändamålet.  

Uppföljning/ resultat: Gör uppföljningar. 12-18 månader efter avslutad utbildning har mer än 60 % 

anställning som yrkesförare och 94 % har arbete inom olika branscher två år efter avslutad 

utbildning.  

Kontakt: Anders Åström, Tel. 076-123 57 76, anders.astrom@edu.stockholm.se   
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Svenska för medicinsk personal, SFM, Huddinge  

Plats: Vux Huddinge, Patron Pehrs väg 6-8, 141 35 Huddinge 

Antagningskrav: Examen i medicinskt legitimationsyrke: apotekare, barnmorska, dietist, 

fysioterapeut, logoped, läkare, sjuksköterska, tandläkare eller tandhygienist.  

Max 3 år i Sverige sedan första folkbokföring, övriga kan tas emot i mån av plats.  

Antagning: 5 ggr/år i mån av plats.  

Längd/omfattning: Upp till 18 månader beroende på nivå i svenska vid start. Ca 18-22 

lektionstimmar/vecka + 15-20 timmar självstudier/vecka. 3 dagar/vecka i klassrum och 2 dagar/vecka 

på distans. 

Svenska: Sfi C – SVA 3.  

Yrkesinriktat innehåll: Olika orienteringskurser i medicinsk svenska med utbildade vårdlärare. 

Studiebesök i vården. Temadagar och auskultationer. 

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! för Af: Våra kurser är från SFI C och D SVA grund 

delkurserna 3 och 4 samt gymnasiekurserna SVA 1, 2 och 3. Kurserna pågår som längst 18 månader. 

Studierna är heltid och eleverna behöver mycket tid för eget arbete för att utveckla och kunna 

använda språket. Därför är det viktigt att eventuella möten med handläggare läggs i samråd med 

eleven. Aktiviteter med andra aktörer får vänta så att den studerande kan fullfölja sina studier. 

Mål: Uppfylla Socialstyrelsens krav för komplettering till legitimation i Sverige. Vara väl förberedd för 

nästa steg.  

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 6 376 kr/mån. Info om avklarade kurser mm. 

följer med fakturering. 

Uppföljning/ resultat: Ingen regelbunden uppföljning.  

Kontakt: Utbildningskoordinator SFM; Miaad Mirza, Tel: 08-535 311 67  

miaad.mahmoud-mirza@huddinge.se  Studievägledare SFM: Malin Högberg, Tel 08-535 311 63 

malin.hogberg@huddinge.se 

 

 

Svenska för pedagoger, SFP, Stockholm  

Plats: Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, Campus Åsö, Blekingegatan 55, 118 94 

Stockholm.  

Antagningskrav: Lärarutbildning eller examen i ett eller två ämnen som ger lärarbehörighet. 

Kunskaper i engelska motsvarande Eng 4. Max 3 år i Sverige efter dag för senaste 

folkbokföringsdatum.  

Antagning: 5 gånger/år. Antagning i nära samarbete med ULV (Utländska lärares vidareutbildning).  

Längd/omfattning: Beror på vilken Sfi-nivå man startar på, som längst 1,5 år för den som går alla 

kurser. Det är heltidsstudier endast på dagtid.  
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Svenska: Sfi CT – SVA 3.  

Yrkesinriktat innehåll: Kunskap om svenska skolan, värdegrund, didaktik, betyg och bedömning mm. 

Case-seminarier, studiebesök, gästföreläsare, auskulterande praktik i två moment i samarbete med 

Utbildningsförvaltningen, individuell kartläggning, utbyte med ULV (Utländska Lärares 

Vidareutbildning) mm.   

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! för Af: Eleven läser behörighetsgivande kurser i svenska för 

invandrare och svenska som andraspråk samt studerar i sammanhållna grupper tillsammans med 

andra inom sitt läraryrke. Eleven börjar sina språkstudier på den språkliga nivå som hen befinner sig 

på. Kurserna startar 5 gånger per år på samtliga nivåer; nybörjarnivå (3CT), SFI C, SFI D, SVA Gr3, SVA 

Gr4, SVA1, SVA2, SVA3. Antagning sker via Vuxenutbildningscentrum (ibland i mån av plats).  

Inom våra yrkeskurser och orienteringskurser ges eleven auskulterande praktik, Case-seminarier 

samt gästföreläsningar och studiebesök på intresseorganisationer och skolor.  

Studierna omfattar heltid. Ungefärligt antal timmar med undervisning: 20 timmar/vecka SFI, 16 

timmar/vecka grund, 15 timmar/vecka SVA. Därtill lika mycket tid som är egen studietid. Totalt 30-40 

timmar/vecka. Undervisningen är förlagt på förmiddagen på SFI och grundläggande nivå, samt på 

eftermiddagen på SVA.  Om Af vill träffa studerande så bör det ske då det inte är schemalagd 

undervisning. 

Mål: Vidare studier för att få svensk lärarlegitimation.  

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 5 352 kr/mån. Främst återkoppling via månatliga 

fakturaunderlaget. Om behov av att göra om kurs uppstår tillfrågas alltid hemkommunen (tillåts 

endast 1 gång).  

Uppföljning/ resultat: Merpart går till arbete eller arbete i kombination med studier. Uppföljning 6 

månader efter avslutade studier på SIFA. 

Kontakt: Antagning: Dinara Sabdenova tel. 08- 508 35 446 eller Anna Pérez Schönning, tel. 08-508 35 

775 infosfx@edu.stockholm.se Utbildning: www.sifa.stockholm.se   

 

 

Svenska för programmerare, Sfx-IT, Tyresö 

Svenska för programmerare, SFX-IT, Tyresö 

Plats: C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux, Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö. 

Undervisningen sker digitalt via fjärrlektioner. Vissa prov bl.a. nationella prov görs på plats på skolan.  

Antagningskrav: Programmeringskunskaper, exempelvis Bachelor- eller Master-examen eller annan 

certifiering i programmeringsinriktat IT-ämne. Kunskaper i engelska. 

Antagning: 4 gånger/år (dagtid eller kvällstid). 

Längd/omfattning: 1-3 terminer beroende på språknivå vid kursstart. Minst 4 lärarledda 

timmar/vecka + individuell handledning. 

Svenska: SFI C - SVA 3. 

mailto:infosfx@edu.stockholm.se
http://www.sifa.stockholm.se/


Yrkesinriktat innehåll: Svenska med facktermer och IT-relaterat material, CV-skrivning, 

gästföreläsare - jobbmatchning, intervjuträning och IT-rekryteringsevents. Valbara kurser att läsa är 

Programmering 1 & 2 med C# samt Certifieringskurs i valfritt programmeringsspråk. 

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! för Af: Eleven kan välja läsa gymnasie- eller 

certifieringskurser inom programmering för att höja sin kompetens. Upplägget är individuellt och 

längden beror på den enskilda elevens behov. 

Att tänka på: Lägg eventuella möten i samråd med den studerande. Om det finns andra aktörer och 

verksamheter som Af/handläggare anser vara intressanta för programmeraren i fråga - presentera 

det som ett erbjudande och visa vilka framtida möjligheter individen har ifall hen byter från SFX-IT till 

något annat. 

Mål: Arbete, eller vidare studier beroende på elevens kompetens, förhoppningen är att den 

studerande anställs under studietiden. 

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 6 832 kr/mån. Detaljerat fakturaunderlag varje 

månad. 

Uppföljning/resultat: Uppföljning sker 6 månader efter avslutad utbildning. Majoriteten får jobb 

eller går vidare till studier på universitet eller yrkeshögskola. 

Kontakt: Louise Hermansson, tel. 08-578 275 09, sfxit@tyreso.se  

 

 

Svenska för Vårdutbildade, SFV, Tyresö OBS! Utbildningen är på paus tillsvidare HT 22 

Svenska för Vårdutbildade, SFV, Tyresö ny 2021 

Plats: C3L, Centrum för livslångt lärande, Tyresö Komvux, Farmarstigen 11, 135 36 Tyresö. 

Antagningskrav: Tidigare diplomerad vårdutbildning. Betyg i SFI C eller motsvarande. Du behöver ha 

en utbildning inom vård på lägst gymnasial nivå. Vi rekommenderar att du ansökt eller kommer att 

ansöka om en bedömning av din utbildningsdokumentation från Universitets- och högskolerådet, 

UHR. 

Antagning: 2 ggr/år. För start och sista ansökningsdag, se C3L.se 

Längd/omfattning: 1-3 terminer. 15-20 lärarledda timmar/vecka + självstudier, hemuppgifter och 

grupparbeten. Utbildningen kan även läsas på distans. 

Svenska: SFI C - SVA 3.  

Yrkesinriktat innehåll: Svenska som andraspråk med vårdinriktning från SFI D till SVA grund delkurs 4 

Möjlighet finns att studera även SVA 1 och 2. 

Kursbeskrivning: Du börjar med aktuell kunskapsnivå. Förutom att ge en språklig grund är svenskan 

anpassad för att arbeta som undersköterska. Undervisningen avser att bygga upp stort vokabulär 

som kan användas inom vårdbranschen och främst här i undersköterskeyrket. Kurserna avslutas med 

intyg eller betyg.  

 Omvårdnad 1 och 2 

mailto:sfxit@tyreso.se


 APL omfattande 4 veckor i kombination med kurserna i Omvårdnad ingår. (OBS! Kan försenas 

p.g.a. Covid-19) 

I utbildningen ingår även: 

 Studiebesök 

 Föreläsningar med externa föreläsare från vårdbranschen 

 Nätverkande för kontakter med vårdbranschen 

 Samhällskunskap med inriktning mot hur undersköterskeyrket fungerar i Sverige och vad som 

styr och påverkar det 

 Specialpedagogiskt stöd 

 Stöd i digital kompetens 

 Vägledning för fortsatt kompetensutveckling t.ex. mot sjuksköterskeyrket 

Valbara kurser: 

 I samråd med undervisande vårdlärare kan även andra yrkeskurser utöver Omvårdnad 1 och 

2 vara aktuella att läsa. Detta bestäms utifrån individuella behov. 

 

Närmare innehållsbeskrivning och OBS! för Af: Dagtidseleverna läser 15-20 timmar i veckan i Tyresö. 

Lektionerna ligger mellan 9-16. Upplägget är individuellt och längden beror på den enskilda elevens 

behov.   

Att tänka på: Lägg eventuella möten i samråd med den studerande. Om det finns andra aktörer och 

verksamheter som Af/handläggare anser vara intressanta för programmeraren i fråga - presentera 

det som ett erbjudande och visa vilka framtida möjligheter individen har ifall hen byter från SFV till 

något annat. 

 

Mål: Arbete, eller vidare studier beroende på elevens kompetens. 

Kostnad för, och återkoppling till, hemkommunen: 6 496 kr/mån. Detaljerat fakturaunderlag varje 

månad.  

Uppföljning/resultat: Majoriteten får jobb eller går vidare till studier. 

Kontakt: Ann-Sofie Bjärkeblad, Ann-Sofie.Bjarkeblad@tyreso.se tel. 070-169 8406 
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