
 

 

 

 

 

Hur kan Sfx bäst möta framtiden? 
Forskningsprojektet ”Hur når vi Sfx 2.0?” är finansierat av 
Länsstyrelsen i Stockholm. Målet är att skapa ett tydligt 
kunskapsunderlag för att vi ska kunna vidareutveckla Sfx 
till den utbildningsform som bäst möter Stockholms-
regionens behov idag och imorgon. Sfx arbetar alltid 
med det dubbla syftet att utbilda nyanlända individer så 
att de har möjlighet att fortsatt verka inom sitt yrke och 
samtidigt bidra till den regionala tillväxten och 
kompetensförsörjningen.  

Sfx fyller 20 år! 
Ett antal stockholmskommuner startade ihop med 
Länsstyrelsen i Stockholm Sfx 2001. Detta vill vi 
uppmärksamma! 

Frågor som vi ska ta upp på konferensen 
• Behövs det ett veritabelt utvecklingssprång för en 

mer effektiv och ändamålsenlig samverkan i 
Stockholmsregionen för integration av 
yrkesutbildade nyanlända? 

 
• Hur kan vi samtidigt understödja 

kompetensförsörjningen inom vitala branscher och 
yrkesområden?  

 
• Hur kan kommuner, arbetsgivare, branscher, 

Arbetsförmedlingen och regionala aktörer 
vidareutveckla Sfx som då också kan utgöra ett 

Var: 
Digitalt, länk mailas till 
deltagarna före 
konferensen. 
 
När: 
8 november  
kl. 09.00 – 11.15 
  
Anmälan: Senast den 
25 september 

Vid frågor kontakta gärna 
Sara Thor på  
sara.thor@stockholm.se 
eller telefon 076-123 54 44 

Välkommen till 

Spridningskonferensen för 
projektet ”Hur når vi Sfx 
2.0?” samt fira Sfx 20 år!  
Kompetensförsörjning och integration är två 
verkligt aktuella och angelägna frågeområden för 
vårt län. Sfx har under 20 år strävat efter att vara 
ett aktivt bidrag i arbetet med båda dessa 
utmaningar.  

 

Anmäl dig här 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=26b2f2942935


 

 

Vid frågor kontakta gärna 
Sara Thor på  
sara.thor@stockholm.se 
eller telefon 076-123 54 44 

ännu bättre exempel för andra regioner eller 
städer i Sverige, Norden, EU?  

Underlag innan konferensen till alla 
deltagare 
Alla som anmäler sig kommer att få underlag och frågor 
som konferensen fokuserar på utskickat till sig ett par 
veckor i förväg. Forskarna bakom studien, Petros 
Gougoulakis och Katarina Lagercrantz All, kommer att 
presentera och klargöra de viktigaste aspekterna av 
studiens resultat.  
 
Interaktivitet kommer att vara viktigt och vi är måna om 
att tillvarata era synpunkter. Den input och annat 
resultat som framkommer vid denna spridningskonferens 
kommer att tas vidare till ett uppföljande tillfälle. 
 
Varmt välkomna önskar projektgruppen: 

• Eva Griffith, rektor SIFA, Stockholms stad, 
projektägare 

• Petros Gougoulakis och Katarina Lagercrantz All, 
Stockholms Universitet, Institutionen för Pedagogik 
och didaktik.  

• Sfx-samordnare Katarina Stiessel Fonseca. 
• Patrik Marinilli, Storsthlm och Sam Yildirim, 

Länsstyrelsen 
• Kristoffer Odstam, Region Stockholm,  

I projektet medverkande kommuner Haninge 
Huddinge Järfälla 
 

Sprid gärna inbjudan till fler intresserade! 
 
Frågor om konferensen besvaras av Sfx-samordnare 
Katarina S. Fonseca katarina.stiessel.fonseca@jarfalla.se  
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