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Barn- och utbildningsnämnden

Vuxenutbildningen i Höör kommer i samarbetet med Eslövs
SFI att erbjuda delar av SFI utbildningen i Höör.
Förslag till beslut
Med start under hösten 2017 kommer vuxenutbildningen i Höör i samarbete med Eslövs
SFI att erbjuda SFI utbildning i Höör. Rektor för vuxenutbildningen i Höör ges i uppdrag
att planera för uppstarten och återkomma i september 2017 med ett detaljerat förslag.

Ärendebeskrivning
Alla nyanlända kommuninvånare har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare,
SFI om de saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen
syftar till att ge. Hemkommunen, den kommun där personen är folkbokförd, är skyldig att
erbjuda SFI för den som har rätt att delta. Det finns i skollagen ingen övre åldersgräns
definierad.
Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt och kunna påbörjas inom tre
månader om det inte finns särskilda skäl. För personer som omfattas av lagen om
etableringsinsatser ska kommunen aktivt verka för att de ska kunna påbörja SFI inom en
månad från det att de anmält sig till utbildningen.
Utbildningen är kursutformad och varje elev ska ha en individuell studieplan.
Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges
möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att SFI kan kombineras med
andra aktiviteter som arbetslivsorientering, validering, praktik, eller annan utbildning.
Utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete.
Under 2017 har antalet nyanlända i kommunen ökat och enligt planerna kommer antalet
att fortsätta öka. Idag erbjuder Höörs Kommun SFI utbildning i Eslöv. Utbildningen av
nyanlända kommuninvånare har under många år skett i Eslöv med ett mycket gått resultat
men under 2017 har kön ökat och Kommunens elever kan inte påbörja sin utbildning inom
lagstadgad tid.
För att korta kön och öka flexibiliteten när inflödet av elever hela tiden ökar är tanken att
Höörs Vuxenutbildning i samarbete med Eslövs SFI ska starta en klass på dagtid, spår 3,
och en introduktionskurs på kvällstid. Anledningen att man väljer att starta spår 3 är att
det är det avslutande spåret och efter det är det tänkt att eleverna ska påbörja
grundläggande komvuxutbildning. Läses spår 3 i Höör är det också lättare att kombinera
de avslutande kurserna på SFI med kurser på Komvux i andra ämnen. Även samarbetet
mellan utbildningen och Arbetsförmedlingen samt Drivhuset, Höörs
arbetsmarknadsenhet, kommer att underlättas möjligheten att kombinera studierna med
tex praktik kommer att öka. På detta sätt skapas även ett naturligt samarbete med
näringslivet i Höör.
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Förslag till beslutsmotivering
Alla nyanlända kommuninvånare har lagstadgad rätt att starta sin svenskutbildning inom
tre månader och för de som ingår i etableringen ska skolstarten ske inom en månad. För
att möte det ökade behovet av utbildningsplatser i Höörs Kommun kommer förslagsvis
delar av SFI utbildningen starta på plats i Höör. Att starta utbildningen i samarbete med
Eslöv kommer att underlätta en snabb start och öka flexibiliteten om elevunderlaget
förändras.

Catharina Pålsson
Rektor på Vuxenutbildningen
0413-28 300
catharina.palsson@hoor.se

Beslutsunderlag
Utredning av möjligheten att starta SFI i Höör

