Västerås
Eductus Västerås
�� Hej! Vill du veta mer om våra webbaserade gymnasiekurser? Ring oss 0760-69 51
04

Vi på Eductus erbjuder ett brett utbud av grundläggande kurser för
vuxenstuderande. Hos oss kan du läsa från sfi (alla studievägar), vidare till
grundläggande kurser i alla ämnen och avsluta med webbaserade gymnasiekurser i
ämnena svenska som andraspråk, svenska, matematik och engelska. De
webbaserade gymnasiekurserna är ett nytt kursutbud från och med januari 2021.
Vi har också arbetsmarknadstjänster som Stöd och Matchning och Rusta och
Matcha.

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. Sfi erbjuder lektioner mellan kl. 08-12 samt har kvällsundervisning
måndagar och onsdagar. De grundläggande kurserna har individuella scheman
dagtid samt kvällsundervisning tisdagar och torsdagar. På eftermiddagar erbjuder vi
möjlighet att läsa olika orienteringskurser. 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. För att söka till sfi följer du instruktionerna på kommunens
sida: Västerås kommun - svenska för invandrare
Orienteringskurser på sfi
Samtidigt som du läser sfi på Eductus finns det möjlighet att också läsa
orienteringskurser inom vissa ämnen. För att vara sysselsatt på heltid läser du då
50 procent sfi och 50 procent orienteringskurser. Vi har orienteringskurser inom:
Studieteknik
Matematik
Digitalisering nivå AB och CD
Grundläggande samhällsfunktioner
Språkförberedande körkortsteori

Grundläggande vuxenutbildning (GRUND)
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!
Orienteringskurser inom GRUND
Det finns flera möjligheter att läsa orienteringskurser inom GRUND. Kurser inom
grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning (webbaserad)
Målet med gymnasial 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! De webbaserade studierna sker helt
på distans. Det innebär att du som studerande läser kursen i huvudsak på egen
hand med hjälp av skolans lärplattform Omniway. Du ska också kunna vara
tillgänglig vid planerade videomöten (exempelvis muntliga examinationer).
Obligatoriska moment där du som elev behöver vara på skolan är vid
kursintroduktioner samt vid nationella prov/slutprov. För att söka till kurser på

grundläggande och gymnasial nivå följer du instruktionen på kommunens sida:
Västerås kommun - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning Kurser inom
gymnasial vuxenutbildning

Kontakt
Adress sfi och komvux Stora gatan 48 E-post: sfi och
orienteringskurser sfi.vasteras@eductus.se E-post - grundläggande och
gymnasiala kurser info.vasteras@eductus.se

Arbetsmarknad
Eductus har arbetat i mer än 20 år med arbetsmarknadsinriktad verksamhet, vi
erbjuder Rusta och Matcha samt Yrkessvenska. Hos oss kan du även få hjälp och
stöd med att komma ut i arbetslivet. 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.
Rusta och Matcha
Oavsett om ditt mål är att jobba eller studera får du en skräddarsydd insats hos oss,
genom vår tjänst Rusta och Matcha. I tjänsten ingår aktiviteter som anpassas
efter dina mål och behov. Om ditt mål är nytt jobb får du till exempel stöd i
kontakter med arbetsgivare, ta del av vårt nätverk med företag och öva inför
intervjuer. Om du vill studera får du hjälp att hitta rätt utbildning och att ansöka.
Eductus är en del av norra Europas största utbildningskoncern, AcadeMedia, så vi är
extra bra på att matcha dig mot utbildning.

Här finns Eductus arbetsmarknadstjänster
Stora Gatan 50 (plan 2, endast bokade tider)
Kontakta oss på arbetsmarknadstjänster:
Saba, samordnare och handledare Tel: 021-83 19 25 E-post:
saba.shihab@eductus.se Mussie, handledare Tel: 021-83 19 33 Nawal, handledare
Tel: 021-83 19 16 Ali, handledare Tel: 021-83 19 28
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