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Riktlinjer för inmatning av sfi-kurser 
för period 4 och period 5 2020. 

 
Tidplan – se bilaga 1 

 
INMATNING AV ENSTAKA KURS – SFI 

 

Sfi-kurser publiceras inte. Vid ansökan väljer 
eleven endast vilken skola eleven vill 
studera hos. Kommunens karriärvägledare 

gör sedan nivåbedömning och placerar eleven på 
sfi-kurs för vald skola och nivå. 

 

SKAPA KURSGRUPP FÖR ENSTAKA KURS – SFI 

Gå in under Arkiv/Nytt/Enstaka kurs 

 
 

Skola – Väljs vid behov (om du har behörighet till 
flera skolenheter). 

 
Period: Välj den period som kursen startar i. Om 
du ska mata in många kurser i samma period kan 
du låsa periodvalet genom att klicka i listan på 
texten aktuell period och därigenom låsa 
periodvalet. 

 
Det finns fem ansökningsperioder under ett år, 
period 1 och 2 för vårens kursutbud, period 3 för 
sommarens utbud samt perioderna 4 och 5 för 
höstens utbud. De exakta start- och slutdatumen 
kan variera något från år till år. Aktuella datum 
för ansökningsperiod finns under Anvisningar på 
Nacka kommuns hemsida för jobb- och 
utbildningsexperter, nacka.se. 

 

Den valda periodens start- och slutdatum visas 
automatiskt i den nya kursgruppen (se vid 
Startdatum och Slutdatum). För sfi-kurs får 
slutdatumet på kursgruppen ingen betydelse. 
Eleven får ett individuellt slutdatum på sin kurs 
när betyg eller avbrott registrerats. 

 

Kategori: Välj kategori SFI i rullisten. Utifrån den 
valda kategorin filtreras de kurser fram som är 
kopplade till kategorin. 

Kurs-> Välj i rullisten. För sfi finns följande kurser 
att välja på: 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs A 
studieväg 1 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs B 
studieväg 1 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs B 
studieväg 2 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs C 
studieväg 1 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs C 
studieväg 2 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs C 
studieväg 3 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs D 
studieväg 1 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs D 
studieväg 2 
• Utbildning i svenska för invandrare kurs D 
studieväg 3 

 

 
Kursgrupp – Per automatik skapas en unik 
beteckning på kursgruppen. Det går att lägga till 
tecken för att skilja kursgrupper åt, exempelvis 
för dagtid, kväll eller distans, det går att lägga till 
upp till totalt 20 tecken. För att ange om kursen 
ges dagtid, kvällstid eller på distans använd 
följande bokstäver D = Distans K = Klassrum Q = 
Klassrum kväll. X ska ej användas som 
avslutande tecken i kursgruppsbeteckningen 
då det används av Nacka kommun. 

 

Exempel på kursgrupp: 
SKO211SFIB2Kxxxx 
• SKO=skola 
• 21=året kursen startar 
• 1=kursen startar i period 1 
• SFIB2= SFIKUB92, Utbildning i svenska för 
invandrare 
kurs B studieväg 2 
• K=klassrum 
• xxxx=valfria tecken att använda efter eget 
behov 
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För sfi-kurser behålls alltså period 1–5 i 
kursgruppens beteckning (månad används inte). 

 

Ingår i kurspaket: Vanligtvis ej aktuellt för sfi- 
kurser. 

 

Kursvariant: Ändras ej! Det går inte att dela upp 
hel kurs i delkurser. 

 
Flexkurs: Innebär kontinuerlig antagning. Lämnas 
tom för sfi-kurser, de har per automatik 
kontinuerlig antagning. 

 
Distanskurs: Ifylles om det är en distanskurs. 

 

Glöm ej: Att välja distans i boxen Dag/kväll om 
det är en distanskurs, (se bild). 

 

 
Startdatum: Per automatik visas periodens första 
startdatum. Behåll detta datum för kursgruppen. 
Sfi-kursen får kontinuerlig antagning under 
perioden. 

 
Vid antagning till sfi-kurs ska elevens 
startdatum alltid redigeras till elevens 
verkliga startdatum! 

 

Slutdatum: Per automatik visas periodens sista 
slutdatum. Behåll detta datum. Det slutdatum 
som anges i Nacka24 är ett fingerat slutdatum 
och får ingen reell betydelse. Sfi-kurs får ett 
slutdatum först när betyg eller avbrott 
registreras för respektive elev. 

 
Antal veckor: Får ingen betydelse för sfi-kurs. 
Behåll det antal veckor som systemet föreslår. 

 

Gymnasie-/studiestödspoäng för perioden: Används 
ej för sfi-kurser. 

 

Undervisningstimmar: Lämnas tom. 

Antal platser: Valfritt att fylla i. 
 

Rubrik: Lämnas tom för sfi-kurser. 
 

Dag /Kväll: Välj endast dag, kväll eller distans. 
Valet “Annat” används ej. (Se föregående bild) 

 

Kommentar: Här ska ni ange information om 
kursen som kan ha betydelse för nivåinplacering. 
Informationen kan endast läsas av kommunens 
karriärvägledare i samband med inplacering på 
kursen. Den är inte synlig för sökande elever. 

 

Kursstartsinformation: Om ni använder funktionen 
antagningsbesked i Nacka24 finns möjlighet att 
lägga information om kursstarten här. 

 

Lägg till dagar: Välj dag, starttid och sluttid och 
klicka på ”Lägg till”. Upprepa för ytterligare 
dagar. Informationen visas för kommunens 
karriärvägledare. 

 

Kommentar till dagar och tider: Fyll i information 
som är relaterad till dagar. Informationen visas 
endast för kommunens karriärvägledare. 

 

 

Kursen är full: Används ej för sfi-kurser 
 

Kursen startar ej: Används ej för sfi-kurser 
 

Spara: Välj Spara/Ny längst ner till vänster för att 
spara och därefter mata in en helt ny kurs. 
Välj Spara/Kopiera för att mata in en ny kurs av 
samma typ varpå samtliga uppgifter kopieras. 

 
Glöm inte att ändra uppgifter till rätt 
period, kursgrupp, dagar och tider när du 
använt funktionen Spara/Kopiera! 
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BILAGA 1 
Tidplan 

 

Period 4 och period 5 2020 
 

Fram till och med 19 juli 

Anordnare registrerar kursutbud för sfi 
 

20 juli – 26 juli 

Myndigheten granskar anordnares registrerade 

kursutbud och ger vid behov löpande 
återkoppling om felaktigheter till anordnare. 

Anordnare korrigerar eventuella felaktigheter. 

Anordnare har möjlighet till ett 
korrigeringstillfälle. 


