Kartläggning yrkesvux och SFI MLR
Burlöv
Inom vuxenutbildningen finns 1-åriga yrkesutbildningar
som kan leda till arbete, inom områden som handel,
ekonomi, IT fordonsteknik, transport eller vård, eller till
yrken som målare, snickare, elektriker eller vvs-montör. (direkt från hemsidan)
SFI




3 studievägar – fyra kurser
Samtliga kurser inom SFI har fokus på yrkessvenska.

Yrkes-SFI
 Inom ramen för SFI i Burlövs kommun kan du välja att
 studera yrkes-SFI med inriktning mot vårdyrken, Svensk
 vårdintroduktion (SVI).
Eslöv

SFI 3 spår
Yrkesutbildning kan i undantagsvis köpas av andra kommuner
+ vård o omsorgsprogrammet (yrkesförberedande gymnasieskola)
Höör

SFI – hänvisar till Eslöv
Yrkesutbildning kan i undantagsvis köpas av andra kommuner

Kävlinge

SFI – inget förtydligande om kurser
Yrkesutbildning
 Kurser inom vård och omsorg
 Fördjupning Äldreomsorg
 Fördjupning Funktionshinder
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Lomma

Inga egna utbildningar
Lund
SFI




Utbildning i svenska för invandrare består av tre studievägar
(1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D).

Yrkesutbildningar
 Vård och omsorgsprogrammet
Malmö
SFI



Utbildning i svenska för invandrare består av tre studievägar
(1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D).






Specialundervisning för deltagare med inlärningshinder av något slag.
SFI Flex.
SFI Intensivkurs
Online courses in Swedish



Yrkesutbildningar
 Anläggningsarbetare
 Byggnadsplåtslagare
 Målare
 Ventilationsmontör
 Möbel- och inredningssnickeri
 Möbel- och inredningssnickeri (steg 2)
 Yrkesförare godstransporter
 Bussförarutbildning (Yrkesförare-Persontransporter)
 Personbilsmekaniker
 Undersköterska Närdistans halvfart
 Undersköterska Närdistans helfart
 Undersköterska 60 veckor
 Byggnadsarbetare-BAS
 Barnskötare
 Elyrken - Installationselektriker/Industrielektriker
 Fastighetstekniker
 Handel och administration
 Industriteknik - Svets
 Restaurang och livsmedel
 VVS-utbildning
 Lager och terminalarbetare
 Lastbilsmekaniker
 Personbilsmekaniker
 Golvläggare
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Målare
Plattsättare
Ställningsbyggare
Hotell- och konferensvärd/värdinna
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsodling
Trädgårdsskötsel och förvaltning
Vård och omsorg
Yrkesutgång äldreomsorg
Yrkesutgång psykiatri
Yrkesutgång hälso- och sjukvård
Yrkesutgång funktionsnedsättning
Undersköterska 80 veckor

Staffanstorp

Erbjuder SFI genom att köpa platser i andra kommuner, främst i Burlöv, Lund och Malmö.

Svedala

SFI består av tre studievägar: SFI 1, 2, 3.
Kurser som ges är A, B, C och D
Yrkesutbildning
 Barn och fritidsprogrammet
 Restaurang och fritidsprogrammet
 Vård och omsorgsprogrammet (ht2016)
Trelleborg
SFI





Utbildningen består av 3 olika studievägar och bygger på bakgrund och förutsättningar.
I grupp och individuellt
Orienteringskurs SFI barn och fritid

Yrkesutbildning
 Yrkesutbildning murarbetare
 Yrkesutbildning träarbetare
 Orienteringskurs på grundläggande nivå som fungerar som en länk till
omvårdnadsutbildningar på gymnasienivå.
 Vår och omsorgsprogrammet
3





Svetsutbildning
Svetsutbildning VVS-teknik inriktning rörsvets
Kockutbildning med inriktning storhushåll

Yrkesutbildning – lärling
 Byggnadsmålare
 Handel
 Kockutbildning med inriktning storhushåll
 Kockutbildning
 Svets
Vellinge
SFI består av tre olika studievägar
 I höst erbjuder Vellinge Lärcenter SFI-kurser på kvällstid
Yrkesutbildning
 Hänvisar till Malmö, Lund och Trelleborg

Yrkes-SFI i Skåne
Arbetsmarknadsutbildning med sfi (AUB)
Arbetsmarknadsutbildning med sfi är en yrkesinriktad utbildning. Arbetsförmedlingen är huvudman för
yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Allt sker på samma plats,
oftast hos en anordnare av en yrkesutbildning.
 Grön SFI (Malmö)
 SFI - Odling och trädgård (Åkarp)
 Maskinförare utbildning (Höör)
 Byggnadsmålare med integrerad SFI (Malmö)

Akademikerspåret
Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för SFI-deltagare med högre utbildning från
hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för utbildningen i samarbete med andra aktörer.
Syftet med akademikerspåret är att tillvarata de erfarenheter som nyanlända har med sig till Sverige.
 Svenska för lärare (Lund)
 SFI för Ingenjörer och Tekniker (Lund)
 SFI för medicinsk personal (Lund)
 SFI för Entreprenörer (Malmö)
 SFI för Akademiker (Lund)
Yrkesvux med integrerad sfi
Yrkesvux med SFI är en yrkesutbildning med gymnasiala yrkeskurser. Kommunen är huvudman för
yrkesdelen och ansvaret för SFI ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Även yrkesvux med SFI
sker på samma plats, d.v.s. hos en anordnare av en yrkesutbildning.
 Industriteknik i kombination med SFI (Landskrona)
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Köksbiträde i kombination med SFI (Trelleborg)
Fordonsutbildning (Örkelljunga)
Svensk vårdintroduktion (Burlöv)
Svensk vårdintroduktion (Höganäs)
Lagerarbete i kombination med SFI (Åstorp)
Svets i kombination med SFI/SVA (Trelleborg)
Bageri i kombination med SFI/SVA (Helsingborg)
Kallkök inriktning Butik Och Café (Helsingborg)
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