Avesta
Eductus Avesta
Vi på Eductus har arbetat i mer än 20 år med arbetsmarknadsinriktad verksamhet
samt kommunal vuxenutbildning. Vi har kontakter med det lokala näringslivet och
ett stort kontaktnät bland arbetsgivare och organisationer. Hos oss på Eductus i
Avesta kan du studera Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande ämnen och
Samhällsorientering. Vi erbjuder dig som är nysvensk eller dig som vill utveckla dina
språkkunskaper möjlighet att studera i en inspirerande, målinriktad och
elevanpassad undervisning. Våra utbildningslokaler finns i Aaltohuset (blå huset) på
Kungsgatan 2E i Avesta.

Svenska för invandrare (SFI)
SFI är en grundläggande utbildning i svenska för vuxna som inte har svenska som
modersmål. Svenska för invandrare är en del av kommunal vuxenutbildning där
dina behov är utgångspunkt. Du studerar i din egen takt enligt din personliga
studieplan. Hos oss får du lära dig svenska med stöd av kunniga lärare. Vi läser,
skriver, lyssnar och pratar varje dag. Vi anpassar vår undervisning efter kursmålen
och din nivå. Hos oss ska det vara roligt att lära sig svenska. Inom SFI finns tre olika
studievägar. Du studerar på den studieväg som passar din utbildningsbakgrund och
dina studiemål.

Samhällsorientering
Samhällsorienteringen är ett utmärkt tillfälle att komma in i det svenska samhället.
Utöver information som berör hela Sverige så får du som deltagare även
information om din hemkommun. Målet med Samhällsorienteringen är att du som
deltagare ska förstå hur samhället fungerar och hur det är att bo i Sverige. Här får
du lära dig om hur det svenska samhället är uppbyggt och om allt som du kan
tänkas behöva ha med dig i ditt nya liv i Sverige.

Komvux
Vi erbjuder kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Målet med

vuxenutbildning är individuellt. En del vill få betyg för att kunna studera vidare.
Andra har siktet inställt på jobb. Vilka mål du än har för dina studier, så stöttar vi
dig hela vägen. Men allt hänger på dina egna mål och ambitioner. Vill du framåt så
finns vi här! Här hittar du hela vårt utbud av kurser och utbildningar >> Tveka inte
att kontakta oss för mer information. Varmt välkommen till oss på Eductus i Avesta!
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