Västerås
Eductus Västerås
Eductus har arbetat i mer än 20 år med arbetsmarknadsinriktad verksamhet. Hos
oss kan du få hjälp och stöd med att komma ut i arbetslivet. Vi erbjuder också ett
brett utbud av kurser för vuxenstuderande. Våra lokaler ligger på Stora gatan mitt i
centrala Västerås. Sfi har ingång från Stora gatan.
Vi har nedan angivna tjänster inom ramen för vuxenutbildning och
arbetsmarknadsinriktad verksamhet.

Arbetsmarknad
Vi har dagliga kontakter med det lokala näringslivet och ett stort kontaktnät bland
arbetsgivare och organisationer.
Yrkessvenska
Yrkessvenska är utbildning i svenska anpassad för olika branscher och yrken. Du lär
dig snabbt den svenska du behöver för att klara en yrkesutbildning eller praktik. Lär
mer om Yrkessvenska.
Stöd och matchning
Letar du nytt jobb? I så fall är Stöd och matchning en tjänst för dig. I samarbete
med Arbetsförmedlingen hjälper vi dig att nå dina mål, oavsett om du vill ha ett
jobb eller utbilda dig vidare. Nio av tio som använt oss rekommenderar våra
tjänster. Läs mer om Stöd och matchning Adress till Eductus arbetsmarknad
Norra Källgatan 16 722 12 Västerås

Komvux
Hos oss har du möjlighet till flexibla studier som innebär att du som student har
stora möjligheter att planera ditt egna studieupplägg. Våra studieformer är fasta
tider i grupp och individuellt anpassade studier.

Svenska för invandrare (SFI)

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. 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. Pedagogik, studieform och studietakt är individuell.
Adress till Eductus SFI Stora gatan 48 722 12 Västerås 021-19 68 53

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV)
Målet med grundläggande vuxenutbildning är individuellt. Målet med kursen är att
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!

Gymnasial vuxenutbildning (GY)
Hos oss på Eductus kan du läsa ett stort urval av allmänna kurser på gymnasial
nivå. Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som inte har en gymnasieutbildning,
eller som vill läsa vidare och behöver vissa kurser för att få behörighet. Kurser inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning >> Adress till Eductus GY och
GRUV Norra Källgatan 16 722 12 Västerås 021-83 19 22 Välkommen till Eductus
Västerås!
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