Uppföljning av SFI 2017
utförd av Vuxenutbildningen Trelleborg
Vuxenutbildningen i Trelleborg inom Bildningsförvaltningen har under 2017 arbetat enligt
följande för att följa skollagen samt beställningen inom SFI.

Upplägg under 2017
Under 2017 erbjöd vi SFI på dagtid och kvällstid, under höstterminen reducerades antal
tillfällen från två kvällar i veckan till en kväll i veckan vilket medförde att en deltagare hade
2,5 undervisningstimmar i veckan. Vi har haft igång tre olika kurser på kvällen med cirka 50
deltagare kvällstid.
Under vårterminen 2017 genomfördes en omorganisation vilket innebar en annan struktur
på kursupplägget. Samtliga kurser går nu i intervaller på 9 veckor. De nationella proven sker
var nionde vecka för alla kurser och studievägar. En deltagare läser i snitt en kurs på 18
veckor.
1. SFI kombinerat med andra utbildningar
För att kombinera SFI med annan utbildning krävs det att eleven är klar med SFI kurs C.
Under hösten har tre SFI lärare undervisat i yrkessvenska.





Yrkesutbildning köksbiträde kombinerat med SFI och yrkessvenska
Yrkesutbildning svets kombinerat med SFI och yrkessvenska
Lärlingsutbildningar inom barn och fritid, vård och omsorg och bygg och
anläggning kombineras med yrkessvenska och SFI
SFI kombinerat med grundläggande eller gymnasiala kurser, främst i matematik
och engelska.

2. Praktik och arbetslivsorientering







SFI kombinerat med praktik via Arbetsförmedlingen
APF-SFI är ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen där cirka 10-15
deltagare ingår. Deltagarna studerar ordinarie SFI (6 timmar) i veckan kombinerat
med åtta veckors arbetsmarknadskunskap. Därefter påbörjas praktik kombinerat
med SFI.
Orienteringskurser inom vård - och omsorgscollege kombinerat med SFI och
yrkessvenska.
Vår studie - och yrkesvägledare informerar kontinuerligt om arbetslivsorientering.
Yrkesinformationsdagar och studiebesök på yrkesutbildningarna för alla deltagare
på SFI.



Arbetslivsorientering ingår i kursmålen för SFI och varje lärare ansvarar för detta
planeras in i ordinarie lektionsplanering.

3. Validering
Deltagare som behöver validera betyg får hjälp av våra studie- och yrkesvägledare. När
det gäller yrkesvalidering så skickas deltagare till Lärcentrum i Malmö eller
Arbetsförmedlingen.

Flexibla lösningar:






För deltagare som arbetar eller praktiserar under kortare perioder. Deltagare som
arbetar erbjuds kvälls SFI och deltagare som praktiserar kan kombinera praktik med
SFI studier på dagtid 2 dagar i veckan.
För deltagare som studerar grundläggande kurser eller gymnasiekurser inom
Vuxenutbildningen kan kombinera detta med SFI.
Deltagare som studerar inom Yrkes-SFI eller på lärlingsutbildningarna kan kombinera
detta med en ordinarie SFI-kurs.
Deltagare med sjukdomar/diagnoser erbjuds flexibla lösningar för att kunna slutföra
önskad kurs.

Samverkan:







Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsförmedlingen
ABF
Etableringskontoret
Nätverket Yrkes-SFI Skåne
Lokala och regionala samarbetspartners

Många av våra SFI studerande har även aktiviteter hos andra aktörer som studieförbund,
folkhögskolor, universitet etc.

Antagning
Sedan vårterminen 2017 har vi ändrat antagningsrutinerna för att underlätta undervisningen
för lärarna. Vi har gått från kontinuerlig antagning varje vecka till antagning en gång i
månaden. Detta har i sin tur bidragit till en ökad kötid vilket innebär att deltagare inom
etableringen kunde vänta i upp till en månad och övriga sökande hade en maxtid på tre
månader.

Resultatrapporter
Resultatrapporter har lämnats till Arbetsmarknadsförvaltningen månadsvis enligt
beställning. Närvaroregistrering av de studerande sker kontinuerligt av respektive lärare.

