
 
 

Yrkes-Sfi i Skåne 
 

Snabbare väg till det 
svenska språket och 

yrkeslivet 
Mirlinda Iberdemaj 

Regional processledare 



Nyanlända och invandrare ges 
möjlighet:  
•  att snabbare lära sig det svenska språket 
•  att lära sig yrkesspråket som hör till 

branschen  
•  att få kunskap om yrkesområdet  
•  få yrkesutbildning  
•  yrkesbevis/certifikat 
•  att bli matchningsbar mot yrke och jobb 

Ett samarbete mellan alla skånska kommuner, 
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne, 

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och 
Lärosäten Syd 



Från förstudie till permanent verksamhet 2014-2016 

Yrkes-SFI Skåne 

Förstudie Projektstart 

Webbportal 
lanseras / Ett 

antal 
utbildningar 

startar 

Permanent 
verksamhet / 

Projekt 
avslutas 

19 
utbildningar 
igång/alla 
kommuner 

med 

Decembe
r 2014 

Juli  
2015 

Decembe
r 2015 

Juni 
2016 

Decembe
r 2016 



Yrkes-SFI i Skåne  
En skånsk framgångsmodell där 
sfi integreras i yrkesutbildning 

AUB 
med sfi 

•  Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsutbildning på 25h 

    med integrerad sfi på 15h 
•  Sfi bedrivs hos 

utbildningsanordnare för AUB 
•  Ersättning till deltagare: 

aktivitetsstöd/
etableringsersättning 



Yrkes-SFI i Skåne  
En skånsk framgångsmodell där 
sfi integreras i yrkesutbildning 

Yrkesvu
x med 

sfi 

•  Kommunal yrkesutbildning på 
gymnasienivå med integrerad sfi  

•  Sfi samordnas i samma lokal som 
yrkesutbildning 

•  Ersättning till deltagare: 
Etableringsersättning/
aktivitetsstöd och/eller 
försörjningsstöd/CSN 



Yrkes-SFI i Skåne  
En skånsk framgångsmodell där 
sfi integreras i yrkesutbildning 

Akademikerspåre
t 

•  Ex: Lärarspåret i Lund 
•  6 månader intensiv sfi 25h 

kombinerat med auskultation 
•  SVA ev 6 månader 
•  SVA 1-3 1-1.5 år, enstaka kurser 

vid MAH 
•  Ersättning till deltagare: 

Etableringsersättning/
aktivitetsstöd och/eller 
försörjningsstöd/CSN 



Yrkes-SFI i Skåne  
En skånsk framgångsmodell där 
sfi integreras i yrkesutbildning 

AUB med 
sfi 

Yrkesvux 
med sfi 

Akademikerspåret 

Yrkes-sfi i 
Skåne 



Pågående utbildningar 



Malmö 

AUB med 
sfi 

Naturvård med sfi (NFI) 
Byggnadsmålare 
(Malmö) 



Malmö 

Sfi för Entreprenörer 
Akademikerspåret 



Höör 

AUB med 
sfi 

Maskinförareutbildning 



Åkarp 

AUB med 
sfi 

Odling & Trädgård  



Trelleborg 

Köksbiträde 
Svets 

Yrkesvux 
med sfi 



Burlöv 

Svensk 
vårdintroduktion (SVI) 

Yrkesvux 
med sfi 



Höganäs 

Svensk 
vårdintroduktion (SVI) 

Yrkesvux 
med sfi 



Åstorp 

Lagerarbete Yrkesvux 
med sfi 



Helsingborg 

Bageri 
Kallkök 

Yrkesvux 
med sfi 



Landskrona 

Industriteknik Yrkesvux 
med sfi 



Örkelljunga 

Fordon Yrkesvux 
med sfi 



Hässleholm 

Fordon Yrkesvux 
med sfi 



Lund 

Svenska för lärare 
(Lund) 
Sfi för Ingenjörer och 
Tekniker (SFIT) 
Sfi för Medicinsk 
personal (SFIMP) 
Sfi för Akademiker 
(SFIA) 

Akademikerspåret 



Deltagare på Vårdintroduktion och 
Odling och trädgård 



 ”det 
hjälper 
med 

utbildning” 
 ”större 

möjlighet 
till jobb” 

 ”bra hjälp 
för framtid” 

 ”var roligt” 
 ”det är bra 

när du 
hittar jobb”  ”det har 

gett mig 
jobb”  ”snabb 

och kan ge 
jobb” 



° Att alla inblandade har olika 
kompetenser och kompletterar varandra   
° Att eleverna får både sfi och 
yrkesutbildning samtidigt   
° Att utbildningsutbudet ökar  
° Att utbildningarna är individanpassade  
° Att alla inblandade är engagerade 

 

Styrkor  



Svagheter 

° Brist på legitimerade sfi-lärare  
° Upphandlingsprocessen fördröjer 
utbildningsstart och försvårar matchning 
mellan behov och utbud  
° Tillfälliga uppehållstillstånd  



 
Hur kan den kommunala, statliga och 

regionala nivån samverka bättre? 
 

Vad behöver förändras? 

Frågeställning 



Mirlinda Iberdemaj 
Regional Processledare 
mirlinda.iberdemaj@kfsk.se 
0728-85 48 22 
www.yrkessfiskane.se 

 

TACK FÖR ER 
UPPMÄRKSAMHET 

 


