Yrkessvenska
Lär dig svenskan du behöver för att klara en yrkesutbildning, praktik eller en
anställning! Yrkessvenska är utbildning i svenska anpassad för olika branscher och
yrken. Du lär dig snabbt den svenska du behöver för att jobba inom ditt yrke.

Om utbildningen
Yrkessvenska är en anpassad språkutbildning inom flera branscher, t ex service
& handel, restaurang, vård, skola, bygg & industri, transport & lager samt IT/teknik.
Språkutbildningen varvas med praktik. Du får en egen studieplan och kan
kombinera dina studier med en yrkesutbildning eller praktik. Efter avslutad
utbildning får du ett intyg.

Upplägg
Yrkessvenska består av tre delar:
Del A – Yrkessvenska, förberedande utbildning i klassrum som förberedelse
inför en arbetsmarknadsutbildning eller annan yrkesinriktad aktivitet. Denna
del består en testmodul och en utbildande modul.

Del B – Yrkessvenska, stödjande tjänst i kombination
med arbetsmarknadsutbildning.
Del B – Yrkessvenska, stödjande tjänst i kombination med
praktik/anställning.
Teori varvas med praktik Undervisningen har fokus på arbetsmarknad och
yrkessvenska. Du får lära dig om den svenska arbetsmarknaden och utveckling
inom ditt yrke via exempelvis studiebesök och gästföreläsningar. Individuellt
anpassade studier För att nå ditt mål så fort som möjligt börjar utbildningen med
tester av språknivå, utifrån dessa och yrke läggs dina studier upp tillsammans med
din lärare hos oss. Kombinera med yrkesutbildning eller praktik Dina studier
under del B sker samtidigt som du läser en yrkesutbildning eller gör praktik.

Delkurser som ingår
Inledande språk- och nivåbedömning
Individuell studieplan
Strukturerad och yrkesanpassad undervisning
Yrkes- och arbetslivsinformation
Avslutande språk- och nivåbedömning

Vad leder Yrkessvenska till?
Målet med utbildningen är att du ska kunna klara en arbetsmarknadsutbildning,
praktikplats eller en anställning. Yrkessvenska är inriktad på den facksvenska som
är typisk för varje arbetsplats. Utbildningen ger dig också kunskap om den svenska
arbetsmarknaden och utvecklingen inom ditt yrke och bransch.

För vem passar utbildningen?
Du som är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen kan söka denna
utbildning via din handläggare. Utbildningen passar dig som behöver träna svenska
språket för att klara en anställning, yrkesutbildning eller praktik i Sverige. Du får
veta mer om framtida krav på arbetsmarknaden, din branschens utveckling och
yrkets utveckling på både kort- och långsikt.

Vilka förkunskaper krävs?
Inga
Varför välja Eductus?

Vi utgår från dig. Det gör att du lär dig snabbare.

Du får kontakt med arbetslivet.

Vi är ett företag som satsar långsiktigt och har 25 års erfarenhet av
branschen.
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