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Frågor och svar om SFI på Sotenäs
Symbioscentrum
Svar på de vanligaste frågorna om att lära SFI (svenska för invandrare).
1. Vad är SFI?
SFI (Svenska för invandrare) är en utbildning som ger vuxna personer med annat modersmål än
svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.
2. Vem får läsa SFI?
Du får läsa SFI på Sotenäs Symbioscentrum om du är folkbokförd i Sotenäs kommun, har
uppehållstillstånd, är minst 16 år gammal och saknar kunskaper i svenska språket.
3. Hur söker jag till SFI?
Vill du läsa svenska för invandrare (SFI) på Sotenäs Symbioscentrum ska du kontakta vår
studie-och yrkesvägledare genom att besöka eller ringa 0523-664675 och boka tid för att göra
din ansökan.
4. Vilken SFI-kurs ska jag börja på?
Det finns tre olika studievägar och du börjar i en grupp utifrån din studiebakgrund, erfarenheter
och nuvarande språkkunskaper som bedöms genom samtal, nivåtest och andra intyg/betyg.
5. Vad kan jag läsa när jag är klar med mina SFI-studier?
När du är klar med din SFI-utbildning så kan du läsa enstaka kurser på grundskolenivå och
sedan på gymnasienivå, till exempel matematik, engelska och svenska som andra språk eller på
vissa av våra yrkesutbildningar.
6. Hur många timmar i veckan läser jag SFI?
15 timmar i veckan motsvarar halvtidsstudier i skolan. Därutöver förväntas du studera hemma
mellan lektionerna för att du ska klara dina SFI-studier.
7. Kan jag kombinera SFI-studier med arbete?
Det går att kombinera dina SFI-studier som går på förmiddagar, eftermiddagar och vissa kvällar
med exempelvis skiftarbete men du förväntas då ta ett större egenansvar för språkutvecklingen.
8. Vem bestämmer och när får jag skriva SFI-prov?
Din lärare bedömer när du ska skriva nationella prov som skrivs vid slutet av kurs B, C och D.
9. Hur lång tid tar det att läsa klart SFI?
Det är helt individuellt och upp till dig själv. Du kan läsa SFI snabbare eller långsammare. Det
beror på studievana och förmåga att ta eget ansvar för dina studier, läxor och annat i skolan.
10. Får jag betyg när jag läser SFI?
Du får betyg efter varje avslutad SFI-kurs. Betygsskalan är sexgradig och betygen är A, B, C, D,
E och F. E är lägsta godkända betyg medan A är högsta betyg. F är ett underkänt betyg.
11. Kostar det något att studera på SFI?
Nej, SFI är gratis men du får själv betala för lexikon, pennor och anteckningsböcker. I skolan
kan du låna dator, surfplatta, lexikon och det finns gratis internet och läromedel.
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12. Kan jag få CSN eller studiestöd för SFI-studier?
Nej, du får inte studiestöd från CSN för SFI-studier.
13. Kan jag vara ledig när jag läser SFI?
Du har möjlighet att åka på semester eller vara ledig i max två veckor för att behålla din SFIplats. Ansökan om ledighet mindre än en vecka görs hos lärare längre än en vecka hos rektor.
14. Vad gör jag om jag inte kan komma till en lektion?
Du ska alltid meddela din lärare om du inte kan komma till en lektion. Om du blir sjuk, är
hemma för vård av barn eller annat skicka ett SMS till 0721414500 med ditt namn och orsak.
*Under distansstudierna kan du meddela din lärare på TEAMS.
15. Hur ofta måste jag komma till skolan?
Skolan erbjuder 15 timmar i veckan på dagtid med lärare i klassrum. Du ska följa ditt schema.
Om du är borta och ej meddelar frånvaro under två veckor kommer du att skrivas ut.
16. Vilket ansvar har jag för mina SFI-studier?
Du ansvarar för din egen språkutveckling genom att aktivt delta i klassrumsundervisningen och
genom att studera hemma. Om du ej tar ansvar för dina studier riskerar du att skrivas ut.
17. Vad kan dina lärare hjälpa dig med?
Lärarnas uppdrag i skolan är att hjälpa dig i din språkutveckling i klassrummet. Behöver du
hjälp eller har frågor om tex fakturor, körkort, telefoni, sjukvård etc. kontakta integrationen.
18.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka regler gäller i skolan när jag läser SFI?
Lyssna och visa respekt för varandra.
Kom alltid i tid och meddela frånvaro.
Försök att bara tala svenska under lektionerna.
Ha mobilen på ljudlös och undanstoppad.
Rökning är förbjuden, förutom vid rökrutan.
Ta ansvar för studierna och håll deadlines.
Vårda våra lokaler, inredning och utrustning.
Nolltolerans mot droger, kränkningar och fusk.

19. Går det att studera SFI på distans?
Det finns inga kurser som erbjuds på distans men vill du studera svenska på egen hand
rekommenderas till exempel Digitala Spåret, Kreativpedagogik, Hej Svenska v3, och UR.
20. Vem kan jag kontakta om vad?
Behöver du komma i kontakt med SFI-lärarna på skolan så kan du ringa 0721414500. Har du
andra frågor om till exempel:
Frågor om:
Hemsida
Telefon
Studie-och yrkesvägledare
www.symbioscentrum.se
0523-664675
CSN
www.csn.se
0771-276 000
Arbetsförmedlingen
www.arbetsformedlingen.se
0771–416 416
Integrationen (AME)
www.sotenas.se
0523–664743
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