
MÅLGRUPP SOM OMFATTAS AV 
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13 april 2021

Nacka vuxenutbildning



DAGENS AGENDA

Inledning och presentation

Vad är utbildningsplikt?

Utbud idag

Anordnares tankar och erfarenheter

Övriga frågor 

Använd funktionen ”Räck upp handen” för att få ordet.

Slå på mikrofon och kamera när du har ordet.



Arbetsförmedlingen:

• Utbildningsplikt gäller för vissa personer som är nya i Sverige.

• Utbildningsplikt innebär att du behöver utbilda dig för att öka dina 
möjligheter att få jobb.

• Om du omfattas av utbildningsplikt betyder det att du måste ansöka om 
studier hos komvux eller folkhögskola.

Utbildningsplikten gäller för dig som:

• deltar i etableringsprogrammet och

• har en kort utbildning och

• Arbetsförmedlingen bedömer inte kommer kunna få jobb under tiden i 
etableringsprogrammet på grund av kort utbildning.

UTBILDNINGSPLIKT – FÖR DIG 
SOM SAKNAR UTBILDNING



Om du omfattas av utbildningsplikt ska du studera:

• sfi (svenska för invandrare)

• samhällsorientering och

• grundläggande eller gymnasial nivå på komvux eller allmän kurs på 
folkhögskola. Exempel på vad du kan läsa är en yrkesutbildning, matematik 
eller en kurs som ger dig kunskap om hur du använder datorer och 
internet.

Läs mer här:

Utbildningsplikt - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/utbildningsplikt


UTBUD IDAG

• Sfi 1A-1D och 2B-2D

• Sfi Bas

- Sfi 1A

- Sfi 1B

- Övriga timmar



ANORDNARES TANKAR OCH 
ERFARENHETER

• Vad erbjuder ni idag? I Nacka och/eller annan kommun?

• Vad är ni intresserade av att erbjuda i Nacka och/eller annan kommun?

• Era tankar och erfarenheter kring elevernas behov?

• Era förslag på vilka kurser utöver sfi-kurserna som ni kan erbjuda, ex. 
orienteringskurser, nationella kurser på grundläggande nivå samt 
eventuellt gymnasiala yrkeskurser. 

• Vad ser ni att är/kan vara framgångsrikt i Nacka och/eller övriga 
kommuner i regionen och landet?

• Vad är viktigt för er som anordnare att vi som huvudman gör gällande 
kartläggning av eleverna?

- Goda exempel från andra kommuner?

- Övriga förslag på förbättringar?



UTBUD HÖSTEN 2021?

• Sfi 1 A-D

• Grundläggande nivå

• Orienteringskurs

- Grundläggande nivå

• Gymnasial nivå

- Yrkeskurser



ÖVRIGT?

• Frågor?

• Input?

• Något annat ni önskar skicka med oss?



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


