Sollentuna
Eductus Sollentuna
Lär dig allt du behöver - gå hela vägen hos oss
Vad behöver du komplettera med för att få det jobb du vill ha?
Hos Eductus Sollentuna kan du läsa hela vägen från sfi till en yrkesutbildningen. Vi
rustar dig för jobb eller för att du ska kunna läsa vidare på universitet. Vi erbjuder
sfi, grundläggande och yrkesutbildningar.

Om skolan
Vår skola i Sollentuna har funnits länge. Våra lärare har ett mycket gott renommé
för sin erfarenhet och servicekänsla. Eductus Sollentuna hittar du på Aniaraplatsen
mitt i Sollentuna centrum. I våra lokaler finns gemensamma studiehallar och
bekväma utrymmen när du behöver en paus i studierna. Det finns datorer och
skrivare att låna. Du har tillgång till mikrovågsugn, kylskåp och kaffemaskin. Det är
enkelt att ta sig till skolan. Det finns bra förbindelser med kollektivtrafiken. Skolan
ligger fem minuters promenad från pendeltåg och bussar till bland annat Vällingby,
Solna och Kista.

Sfi, svenska för invandrare
Svenska för invandrare (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.
Vi erbjuder dig som är nysvensk eller dig som vill utveckla dina språkkunskaper
möjlighet att studera i en inspirerande, målinriktad och elevanpassad undervisning.
Vi arbetar med moderna lösningar och använder oss av smarta digitala verktyg som

en del av undervisningen.
Vill du läsa sfi hos oss? Gå till Kunskapsparken och registrera dig. När vi får
information från kommunen så kallar vi dig till start.

Grundläggande kurser
Hos oss kan du läsa grundläggande kurser inom kommunal vuxenutbildning
(Komvux). Vi ger dig de bästa förutsättningarna och verktygen för att sporra och
hjälpa dig i ditt lärande. Målet är att du ska utveckla dina kunskaper för att stärka
din ställning på arbetsmarknaden och snabbt få jobb. Hos oss kan du läsa
närstudier, det innebär studier på plats dagtid.

Prövning
Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har
möjlighet att genomgå prövning för att få betyg inom ett visst ämne. En prövning är
en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne. Bedömningen utgår från
kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Läs mer om Prövning >>

Studie- och yrkesvägledare
Utbildningen för våra elever är individuellt anpassad utefter varje enskild elevs
behov, alla ska ha möjlighet att komma till oss. På skolan finns möjlighet att få hjälp
av både vår specialpedagog och vår studie- och yrkesvägledare.

Hur ansöker man?
Ansökan sker via din hemkommuns webbplats. Bor du i Sollentuna? Ansök här >>
Även du som bort i Danderyd, Vaxholm, Österåker, Täby, Solna och Upplands Väsby
kan gå på Eductus Sollentuna. Ansök via din hemkommuns hemsida. Danderyd,
Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker: kunskapscentrumnordost.se Solna:
www.solna.se/vuxenutbildning Upplands Väsby: www.upplandsvasby.se/vux
Så här gör du för att börja hos oss:
1.
2.
3.
4.

Gå in på din hemkommuns webbplats.
Välj utbildning i kurslistan. Vi heter AcadeMedia Eductus.
Beslut om antagning sker hos kommunen.
Du börjar hos oss. Vi informerar dig inför start.

Öppet hus

Vill du komma och besöka oss? Vi har regelbundet öppet hus. Kontakta oss för
aktuella datum.

Administrationens öppettider
Måndag - fredag kl 10:00-11:00 samt 14:30-15:30. Då är du alltid välkommen. Du
behöver inte boka tid.

Fler adresser i Storstockholm
Vi har skolor i Täby och Nacka samt arbetsmarknadsutbildningar i Solna och
Stockholm Välkommen till oss på Eductus Sollentuna!
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