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1. Vem får studera på SFI?
En person har rätt att studera på SFI när han/hon uppfyller följande krav:
är vuxen (från och med den 1 juli det år han/hon fyller 16).
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.

2. Vilka kurser och studievägar finns på SFI?
På SFI finns kurserna A, B, C och D. Det finns även en introduktionsgrupp som kallas
Intro. För de elever som är illitterata eller analfabeter så finns en alfabetiseringskurs
som ingår i A-kursen.
Utbildningen utgörs av tre olika studievägar

Skolverket, 2017

Studieväg 1
För dig som inte har någon eller kort skolgång från ditt hemland.
(Kurs A, B, C och D)
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Elever som inte har kunskap om det latinska alfabetet eller behöver ett långsamt tempo
kan också börja på studieväg 1.
Studieväg 2
Med långsam eller normal studietakt.
(Kurs B, C, och D)
Studieväg 3
Med snabb studietakt för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
(Kurs C och D)
Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs eleven bör
börja på utgår ifrån en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och
vad som i övrigt kan ha betydelse för att uppfylla kraven (Skolverket, 2017).

3. Vilka arbetar på SFI?
Rektor:

Ewa Nilsson
E-post: ewa.nilsson@akademi.bastad.se

Biträdande rektor: Maria Jonsson
E-post: maria.jonsson1@akademi.bastad.se

Intro:

Kristin Bakkland
E-post kristin.bakkland@akademi.bastad.se

A:

Anna Carin Mårtensson
E-post: anna-carin.martensson@akademi.bastad.se

B och distans
B, C och D

Sandra Carreno och Barbarita Carlsson
E-post: sandra.carreno@akademi.bastad.se
barbarita.carlsson@akademi.bastad.se

C:

Ingela Johansson
E-post: ingela.johansson1@akademi.bastad.se

D:

Ingrid Ekstrand Rasmussen
E-post: ingrid.ekstrand.rasmussen@akademi.bastad.se

SYV:

E-post: syvvux@akademi.bastad.se
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4. Hur gör en elev som vill börja studera på SFI?
Varje måndag kl. 13-15 kan du anmäla dig till svenska för invandrare.
Plats: KompetensHubben på Kunskapscentrum Agardh i Båstad.
I samtalet kartläggs elevens tidigare studievana, kunskaper, yrkeserfarenhet,
motivation samt framtidsplaner.
Om eleven har ingen eller kort studiebakgrund eller inte behärskar det latinska alfabetet
placeras eleven direkt i kurs A. Annars kartläggs eleven 4 - 6 veckor i Intro och placeras
därefter in i passande studieväg och kurs.
Det finns inga rättigheter att få 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.

5. Kan en elev som slutat på SFI börja igen?
Om du som elev har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk
eller blivit beviljad ledighet blir du utskriven från studierna på SFI.
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. Eleven kan då göra
en ny anmälan till SFI tidigast 6 månader efter hon/han gjort avbrott. Eleven kommer
att få göra en muntlig/skriftlig diagnos innan hon/han kan bli inskriven igen.

6. Skriver lärarna närvaro/frånvaro för eleverna på SFI?
En elev har rätt till 15 timmars SFI-studier per vecka från måndag till fredag 9:20-12:20
med en rast.
Undervisande lärare är skyldig att föra närvaro över de studerande. Alla elever har själva
ansvar för att rapportera in sin närvaro till berörda instanser i de fall detta krävs, tex AF,
FK och IOF.

7. Kan en elev ta ledigt från SFI?
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En elev med ekonomiskt stöd får själv ta kontakt med respektive myndighet som
bedömer rätten till bistånd under ledigheten. Lärarens eller rektorns beviljande av
ledigheten innebär inte per automatik att eleven får ersättning.
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 utan eleven är själv
ansvarig för att inhämta de kunskaper som han/hon missar p.g.a. ledigheten.
Om längre ledighet inte kan beviljas, då läraren bedömer att eleven inte har
förutsättningar att följa kursen med tillfredsställande framsteg, eller om eleven inte
återkommer som planerat efter längre beviljad ledighet ska avbrott från studierna
registreras genom att eleven skrivs ut.

8. Avbrott eller utskrivning
En elev kan göra avbrott i sina studier för att vara föräldraledig, praktisera på ett arbete
eller för att jobba. (se distansutbildning)
En elev kan också bli utskriven på grund av regelbrott, längre sjukfrånvaro, längre
obeviljad ledighet och oanmäld frånvaro mer än tre veckor.
Elever som hoppat av och påbörjat sina SFI studier ett flertal gånger får vänta 3–6
månader samt genomföra ett inplaceringstest (diagnos muntlig/skriftlig) innan de skrivs
in igen.
I Skollagen kap 20 § 9 står det att den som antagits till en kurs har rätt att fullfölja
kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra om
eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg.

9. Distansundervisning
För att studera på distans på SFI Akademi Båstad är villkoret att du har ett arbete, en
annan utbildning eller är föräldraledig.
De som vill läsa på distans måste lämna in ett arbetsgivarintyg som säger:
-

att du arbetar och vilken typ av anställning du har samt
hur mycket du arbetar (omfattning) i snitt per månad.

Eleven måste naturligtvis också ha tillgång till en uppkopplad dator, vilket är en
grundförutsättning för att kunna komma åt bland annat lärplattform (V klass) som
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används i samband med undervisningen. Distansundervisning sker till största del över
nätet.
Vi ger elever möjlighet att komma till oss på måndag (kurs B och C) och onsdag (kurs
D) kväll mellan 16:30 - 18:30. Kvällsundervisningen äger rum i A-huset /SFI.

10. Nationella prov på SFI?
Alla kurser har gemensamma provdagar. Läraren bedömer vilka elever som är klara
med kursen och endast dessa elever gör NP-prov i sin kurs.

11. Måste eleven betala för sitt material på SFI?
Eleven får under kursens gång låna kurslitteratur som används i undervisningen. Eleven
får också låna dator och Ipads, lexikon och grammatikböcker finns att tillgå på skolan
men får inte tas med hem. Pennor och anteckningsblock m.m. får eleven själv stå för.

12. Barnomsorg
Du måste ha ordnad barnomsorg om du ska studera SFI på dagtid. SFI stänger inte
under sommaren.
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