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21 maj 2021

Nacka vuxenutbildning



DAGENS AGENDA

• Sfi Bas – nuläge

• Vad händer nu?

• Höstens utbud

• Nästa steg

• Övrigt 

Avbryt mig för att få ordet idag när jag visar bildspelet ☺

Slå på mikrofon och kamera när du har ordet.



• Sfi Bas är en insats för personer med kort eller ingen skolbakgrund

- Innehåller

- Sfi 1A och 1B

- Vardagsmatematik, omvärldskunskap, hälsa, digital kompetens och 
arbetsmarknadsintroduktion

- 30-35 h/v

• Ca. 30 elever per år

- Utbildningsplikt

• Sfi Bas avslutas 31 oktober 2021

SFI BAS – NULÄGE



VAD HÄNDER NU?

• Målgruppens behov kvarstår

- Utbildningsplikt

- Sfi 1A-D

- Sfi 2B-D

- Orienteringskurser? Vilka behov täcks inte in i de nationella kurserna?

- Kurser på grundläggande och/eller gymnasial nivå?

• Möte med anordnare i juni, utbud på plats efter sommaren

- De elever som är i pågående studier fortsätter sina studier i sfi 1A resp. 1B hos valfri 
anordnare.

- Eleverna kommer efter kartläggning även ha möjlighet att läsa en eller flera 
orienteringskurser (ex. digital kompetens, arbetsmarknad)

- Eleverna kommer kunna läsa kurser på grundläggande och/eller gymnasial nivå –
beroende på förutsättningar och behov

• De behov och frågor som inte ska tillgodoses inom ramen för komvux
ska hänvisas vidare.



HÖSTENS UTBUD

• På plats i Nacka med sfi studieväg 1 och/eller 2

- Eductus i Sickla (2) (1?)

- Integra i Fisksätra och Nacka Forum (1 och 2)

- JENSEN i Orminge (2) (1?)

- OLU Ektorp (1 och 2?)

- Amadeo (2)

• Orienteringskurs

- Grundläggande nivå

- Vad finns inte inom ramen för en nationell kurs?

- Skapa översiktlig kursplan till möte i juni



NÄSTA STEG

• De anordnare som är intresserade av att erbjuda kurser för målgruppen 
mailar rektor/skolchef senast 28 maj 2021

- jen.holmberg@nacka.se

• Nacka bokar in enskilt möte med varje anordnare

• Utbud på plats P4, senast P5 2021

mailto:Jen.holmberg@nacka.se


ÖVRIGT?

• Frågor?

• Input?

• Något ni önskar skicka med oss i det fortsatta arbetet?



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


