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Har du yrkeskompetens 
från ett annat land eller är 
intresserad av att lära dig 

ett nytt yrke? 
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Yrkes-sfi ger dig möjlighet att snabbare 
börja arbeta och samtidigt lära dig svenska. 
Yrkes-sfi är svenskundervisning med fokus 
på yrkesspråket. 

Målet är att förkorta vägen mot arbete och 
egenförsörjning.

Yrkes-sfi kan kombineras med 
gymnasial yrkesutbildning eller 
arbetsmarknadsutbildning. 

Yrkes-sfi ger också en möjlighet att lära 
sig hur arbetsmarknaden och hur ditt yrke 
fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta 
tiden till arbete eller företagande. Men också 
att ge dig en möjlighet att komplettera 
utbildningen på högskola.

Kurserna börjar på olika nivåer i svenska. 
Både Sfi (svenska för invandrare) och 
svenska som andra språk (grundläggande- 
och gymnasial svenska) kan ingå i kurserna.

Utbildningen är gratis för eleven 
och betalas av hemkommunen/
Arbetsförmedlingen.

På www.yrkessfiskane.se/vara-utbildningar 
kan du få mer information om vilka 
utbildningar som är pågående och möjliga 
att söka till. 

Yrkes-sfi i Skåne  
– en snabbare väg till yrkeslivet och 
svenska språket.
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Svenska för invandrare - med yrkesinriktning
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Kommunförbundet Skåne

Kontaktuppgifter
Mirlinda Iberdemaj

Regional processledare
mirlinda.iberdemaj@kfsk.se

Leif Möller
Arbetsförmedlingen Skåne

leif.moller@arbetsformedlingen.se
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