
VÄLKOMMEN!
INFÖR MÖTET IDAG

• Under mötet har alla utom den som talar 
kamera och mikrofon avstängda.

• Vi kommer att hålla koll på handuppräckningar

• Frågor kan ställas i chatten. Vi tar dem i slutet.

• Fix och trix i Teams ska spelas in

Anmälda:

16 skolor representerade

20 administratörer

11 studie- och yrkesvägledare



VÄLKOMMEN!
MÖTE 2021-03-25

• DAGENS PUNKTER

• SFX  & SFI KOMBO med Tuija

• FIX OCH TRIX I TEAMS med Mo

• VÅRD OCH OMSORGSUTBILDNINGAR med Gunilla och Lina 

• MODERNA SPRÅK med Malin

• FRÅGOR

• ÖNSKADE PUNKTER I MÅN AV TID

Anmälda:

16 skolor representerade

20 administratörer

11 studie- och yrkesvägledare



SFX

SFI KOMBO

TUIJA



SFX, SVENSKA FÖR YRKESUTBILDADE I STOCKHOLMS LÄN

AKADEMISKA SFX

• Svenska för Ekonomer Jurister samhällsvetare
SFEJ Stockholm: max 3 år permanent boende i Sverige, krav: Engelska 6

• Svenska för Ingenjörer och arkitekter, 
SFINX Järfälla och Stockholm: max 3 år permanent boende i Sverige, 
krav: Engelska 6 (STHLM)

• Svenska för Pedagoger
SFP Stockholm: max 3 år permanent boende i Sverige, krav: Engelska 4

• Svenska för Medicinsk personal
SFM Huddinge

• Svenska för Programmerare
Sfx-ITTyresö: Programmeringskunskaper, kunskaper i engelska, 
OBS! SFI ska vara på nivån 3D att börja med



SFX FORTS.

Svenska för Entreprenörer SFE
Botkyrka: Betygskrav: SFI kurs B samt intresse för entreprenörskap och 
företagande

Svenska för vårdutbildade SFV 
Tyresö Betygskrav: SFI kurs C



SFI KOMBO

SFI I KOMBINATION MED YRKESUTBILDNING

• Nackabor ansöker interkommunalt – IKE, OBS! Ansökningstider

• Finns bl.a. i Stockholm och Solna

• Stockholm: studieväg 2, kurs C eller D; urval, intervju

• Solna: alla studievägar, kurs D OBS! Betyg godkänns inte, nivåtest via 
hemkommunen!

• Exempel på utbildningar: 

➢USK, Barnskötare

➢Hotell inr. Bas- och våningsservice

➢Anläggare

➢Lager och terminal

• Heltidsstudier –APL med handledarens arbetstider

• CSN (ej för SFI)

SYV-punkt



FIX OCH TRIX I TEAMS 
PRESENTERAS AV MO



VÅRD OCH OMSORG

NYA NATIONELLA

VO-PAKET 

2021-07-01

GUNILLA & LINA



NATIONELLA YRKESPAKET VO
1 JULI 2021

Paketen har inga inriktningar utan eleven söker det breda nationella yrkespaketet. 



ÄMNEN SOM UPPHÄVS

Ämnen som upphävs 1 juli 2021

• Teknik i vård och omsorg

• It i vård och omsorg

Ämnen som upphävs 1 juli 2022

• Medicin 
(Medicin 1 och Medicin 2)

• Sjukvård 
(Akutsjukvård, Hemsjukvård och Palliativ vård)

• Vård och omsorg 
(Vård- omsorgsarbete 1 och 2)



NYA ELEVER MED VO-
PAKETSTART EFTER 1 JULI

• Elever som påbörjar sin utbildning efter 1 juli 
2021 läser helt enligt de nya yrkespaketen.

• Ni kan nu lägga in era paket enligt nytt nationellt 
yrkespaket, undersköterska  och vårdbiträde 
(senast den 31 mars). 
Meddela oss när detta är gjort.

• Vi granskar vårdpaketen och återkommer till er 
så snart som möjligt.

• Krav på 15% APL kvarstår.



ELEVER I PÅGÅENDE 
UTBILDNING:

• Elever som påbörjat sin utbildning innan den 1 
juli 2021 ska så långt som möjligt fortsätta på 
och fullfölja den redan antagna utbildningen. 

• Se över era paket för att se vilka elever som 
möjligtvis påverkas av de kurser som upphävs. 
Vid behov ändra ISP.

• Om många av era elever påverkas kontaktar ni 
oss så att vi gemensamt kan komma fram till en 
lösning (vuxenutbildningen@nacka.se).

mailto:vuxenutbildningen@nacka.se


MODERNA SPRÅK

MEN GÄLLER ALLA KURSER SOM BYGGER PÅ VARANDRA

MALIN



MODERNA SPRÅK

Som auktoriserad anordnare hos Nacka ingår att säkerställa 
att eleven antas till rätt kurs.
Eleven ska kartläggas av skola att hen är antagen till rätt 
kurs.

• Nacka beviljar ej kurser som bygger på varandra att läsas 
parallellt.

• Person har betyg men önskar betyg även i underliggande 
kurs - prövning.

• Kund som ansöker kurser i random ordning:
Nacka vux kontaktar sökanden för att planera individuell 
studieplan.
Skola kontaktar Nacka vux men även studievägleder mot 
individuell studieplan beroende på elevens mål.



FRÅGOR PÅ DET SOM VI HAR TAGIT UPP?



OM VI HAR TID

• Lärlingsutbildning

• Långa svarstider via mejl



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


