Helsingborg
Eductus Helsingborg
Jobbet är målet. Vi på Eductus har arbetat i mer än 20 år med
arbetsmarknadsinriktad verksamhet. Vi har kontakter med det lokala näringslivet
och ett stort kontaktnät bland arbetsgivare och organisationer. Hos oss på Eductus i
Helsingborg kan du få hjälp med Svenska för invandrare (sfi) och Svenska som
andraspråk (sas) samt orienteringskurser.

Svenska för invandrare (sfi)
Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för vuxna som inte har svenska som
modersmål. Att läsa sfi betyder att du studerar det svenska språket – du lär dig
läsa, skriva, tala och förstå svenska. Sfi är en egen skolform där dina behov är
utgångspunkt. Du studerar i din egen takt enligt din personliga studieplan. Din
studieplan skapar vi tillsammans med dig. Du kommer förutom språket att lära mer
om samhället och arbetslivet. Inom sfi finns tre olika studievägar. Du studerar på
den studieväg som passar din utbildningsbakgrund och dina studiemål. Vår sfi är ett
sätt för dig att komma in i det svenska samhället och nå målet – ett arbete. Vi har
olika inriktningar att välja bland beroende på din bakgrund och vilka mål du vill nå.
Vår sfi-utbildning utgår från dig, det du vill, det du kan och det du behöver. Vi är
flexibla med undervisningstiderna och kan erbjuda undervisning på förmiddagar,
eftermiddagar, kvällar och distans.

Svenska som andra språk (sas)
När du har läst klart sfi har du möjlighet att vidareutveckla din svenska hos oss.
Kursen heter Svenska som andra språk och är på grundläggande nivå. Du har rätt
att delta i sas:
Om du är bosatt i Sverige
Från och med 1 juli det år du fyller 20 år
Har slutfört sfi D
Du kan studera på heltid/deltid eller kombinera dina studier med arbete, praktik

eller andra utbildningar.

Orienteringskurs digital kompetens
Vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle. Därför är det viktigt att förstå hur
digitala verktyg och medier fungerar. Det är också viktigt att förstå hur digital
teknik påverkar samhället och människan på olika sätt. Läs vår Orienteringskurs i
digital kompetens och få mer kunskap om officepaketet, datakunskap och
internetsökning.

Orienteringskurs arbetsmarknad och arbetsliv
Arbetsmarknaden är komplex och arbetslivet föränderligt. För att få ett jobb är det
viktigt att du har kunskaper om arbetslivets struktur och villkor. Denna kurs ger dig
grundläggande kunskaper om hur arbetsliv och arbetsmarknad ser ut i Sverige.
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