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1 Information 
 

En person har rätt att studera på SFI när han/hon uppfyller följande krav:  

- är vuxen. 

- inte har grundläggande kunskaper i svenska språket. 

- är folkbokförd i kommunen. 

- är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz och har uppehållsrätt 

(arbete, studier) i Sverige och är bosatt i kommunen. 

 

Personer med kunskaper i danska eller norska har inte rätt till utbildningen, om 

grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig. 

 

Undervisningen på SFI i Tranemo är 15 timmar i veckan måndag – fredag 8:00- 11:30 

fr.o.m 2017 01 09. 

2 Studievägar 
 

Utbildningen utgörs av tre olika studievägar:  

- SFI 1: Kurserna A och B – för dem som har kort eller ingen skolbakgrund (0–5 

år). 

- SFI 2: Kurserna B och C – för dem som har grundskoleutbildning (6–9 år). 

- SFI 3: Kurserna C och D – för dem som har gymnasie- eller högre utbildning 

(10 år eller mer) 

3 Inskrivning 
 

För att börja studera på SFI behöver eleven lämna in en ansökan till SFI. Denna 

blankett hämtas på expeditionen eller hos handläggare från BREC (de som är inom 

etableringen), fylls i och lämnas till undervisande lärare i Slussen. Inskrivningar sker 

var 4:e vecka av undervisande lärare i Slussen.  

Vid inskrivning medverkar tolk vid behov. I samtalet kartläggs elevens tidigare 

studievana, kunskaper, yrkesvana, motivation samt framtidsplaner. I samtalet gås 

även förhållningsregler och allmän information om SFI igenom.  
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Om eleven har ingen eller kort studiebakgrund eller inte behärskar det latinska 

alfabetet placeras eleven direkt i kurs A. Annars går eleven 8 veckor i Slussen och 

placeras därefter in i passande studieväg och kurs.  

 

Det finns ett riktmärke på 525 timmar när det gäller hur länge en elev kan studera på 

SFI. Det är enligt skolverket skolans bedömning om någon ska få gå fler timmar. Om 

en elev har studerat på SFI i 525 timmar eller mer utan att det sker en progression 

och att eleven har fått betyget F på en kurs, skrivs eleven ut. Det finns inga 

rättigheter att gå på SFI hur länge som helst eller att gå om en kurs. Skolverket 

poängterar att SFI inte ska vara en förvaringsplats när andra åtgärder inte fungerar. 

 

3.1 Återinskrivning 

Inskrivning av en elev som tidigare har läst på SFI sker av undervisande lärare i 

kursen eleven var inskriven i tidigare.  

- Om eleven varit borta mer än sex månader (gäller inte elever som har skrivits 

ut p.g.a. avsaknad av progression) görs ett inplaceringstest av undervisande 

lärare i kursen för att se om eleven behöver repetera tidigare kurser eftersom 

han/hon kan ha tappat mycket svenska.  

- Om eleven istället har bibehållit sina kunskaper så fortsätter han/hon att läsa 

den kursen. 

- Om eleven har utvecklat sina kunskaper i det svenska språket kan istället en 

prövning göras i kursen för att bedöma om eleven kan börja i nästa kurs.   

- Om en elev har skrivits ut p.g.a. avsaknad av progression, kan eleven skrivas 

in igen om han/hon kan visa att en utveckling av det svenska språket har 

skett. Detta kan göras först ett år efter utskrivningen och ett genomfört 

inplaceringstest. 

 

4 Närvaro 
 

Undervisande lärare är skyldig att föra närvaro över de studerande. Närvaron förs i 

Procapita för samtliga elever och där rapporteras frånvaron i minuter.  

De elever som inte ingår i etableringen har själva ansvar för att rapportera in sin 

närvaro till berörda instanser.  
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4.1 Elever som ingår i etableringen 

För de elever som ingår i etableringen ska en närvaro/frånvaro-rapport fyllas i, i 

slutet på varje månad, på en särskild blankett från Arbetsförmedlingen. Det är 

elevens eget ansvar att lämna den på SFI för underskrift och sedan till 

Arbetsförmedlingen.  

 

5 Ledighetsansökan för SFI 
 

Vid önskan om ledighet i mer än en dag ska en ledighetsansökan fyllas i och lämnas 

till undervisande lärare.  

- Ledighet ansöks med denna blankett av eleven själv.  

- Ansökan ska lämnas till elevens lärare senast 7 dagar före ledighet.  

- Om ledigheten är längre än en dag tar rektor beslut om den beviljas eller 

avslås. 

- Skolan är inte skyldig att vidta extra stöd/åtgärder för de brister som kan 

uppstå i elevens studier eller studieresultat på grund av begärd/beviljad 

ledighet.  

- Eleven är själv ansvarig för att inhämta de kunskaper som han/hon missar 

p.g.a. ledigheten.  

- Elev med försörjningsstöd/etableringsersättning/aktivitetsstöd får själv ta 

kontakt med respektive myndighet som bedömer rätten till bistånd under 

ledigheten. Lärarens beviljande av ledigheten innebär inte att eleven får 

ersättning.  

- Om längre ledighet inte kan beviljas, då läraren bedömer att eleven inte har 

förutsättningar att följa kursen med tillfredsställande framsteg, ska avbrott 

från studierna registreras genom att eleven skrivs ut. Detta på grund av att 

elevens undervisningstimmar på SFI är begränsade (525 timmar).  

- Om eleven inte återkommer som planerat efter längre beviljad ledighet ska 

avbrott omedelbart registreras till expeditionen.  

- Eleven kan återuppta sina studier och skrivas in på nytt (om inte 

undervisningstiden överstigit 525 timmar utan progression).  
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6 Avbrott/Utskrivning 
 

En elev kan avbryta sina studier på SFI. Avbrottsorsaken ska registreras hos 

expeditionen.  

Vid avbrott kan eleven begära ett intyg på genomgångna moment i kursen. Detta 

skriver undervisande lärare och det skrivs sedan på av rektor. Där preciseras hur 

många procent av de olika momenten i kursen som är uppnådda..  

En elev kan också bli utskriven på grund av regelbrott, längre sjukfrånvaro, längre 

obeviljad ledighet och oanmäld frånvaro mer än tre veckor.  

När en elev skrivs ut fyller undervisande lärare i en avbrott-/utskrivningsblankett för 

eleven. Det sparas en kopia i elevpärmen för kursen och en kopia skickas till 

expeditionen. På expeditionen registreras utskrivningen och undervisande lärare 

skriver ett utskrivningsbrev som skickas till berörd elev.  

 

7 Sjukfrånvaro/sjukskrivning 
 

Elev som är sjukskriven med läkarintyg eller av annan orsak frånvarande kan behålla 

sin plats under tre veckor.  

Om eleven inte återkommer efter sjukskrivningens slut (max tre veckor) registreras 

avbrott med datum dagen efter sjukskrivningens utgång.  

Vid sjukskrivningsperiod längre än tre veckor registreras avbrott med avbrottsdatum 

för första frånvarodagen.  

Vid frånvaro utan läkarintyg ska eleven skrivas ut om eleven inte återkommer inom 

tre veckor. Utskrivningsdatum blir första frånvarodagen.  

 

8 Nationella SFI-prov 
 

Två provtillfällen ges per år (december och juni). Alla kurser har gemensamma 

provdagar. Provet brukar förläggas på två till tre dagar. I direkt anslutning till 

provsammanställningen rapporteras statistik till SCB. Stickprov rapporteras till 

Skolverket efter provets instruktioner.  
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8.1 Bedömning 

De muntliga proven genomförs i största möjliga mån med två lärare som bedömer 

eleven. Sambedömning görs av de skriftliga delarna inom arbetslaget. Kursläraren 

fastställer det slutliga NP-betyget för eleven.  

 

9 Kursbetyg 
 

Efter att NP-provet är genomfört gör kursläraren en sammanlagd bedömning av 

provets resultat och elevens prestationer i relation till kursplanens kunskapskrav. 

Läraren har sedan ett samtal med eleven om provresultat och kursbetyg.  

 

10 Prövningar 
 

Prövningar genomförs i anslutning till de ordinarie nationella proven (se Nationella 

SFI-prov) och vid två ytterligare tillfällen i samband med prövningar på gymnasiet. 

Eleven tar själv kontakt med ansvarig lärare i god tid före prövningen. Innan vi låter 

elever gå upp till en prövning gör vi ett test för att se vilken språklig nivå eleven 

ligger på.  

Prövningen ska meddelas till expeditionen via blanketten Anmälan till prövning 

senast två veckor före prövningstillfället. Prövningen är avgiftsbelagd.  

 

11 Kurslitteratur 
 

Eleven får under kursens gång låna kurslitteratur som används i undervisningen. 

Vid kursens slut lämnas böckerna tillbaka. Skulle materialet vara skadat eller 

borttappat är eleven återbetalningsskyldig. Lexikon och grammatikböcker finns att 

tillgå på skolan men får inte tas med hem.  

 


