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Starta Svenska för invandrare, SFI, i
Höör
Varför ska Höör Kommun erbjuda SFI undervisning i Höör framöver? Under
2017 har antalet nyanlända/invandrare som är folkbokförda i kommunen ökat.
Prognoserna säger att ökningen kommer att fortsätta, dels via
kommunplaceringarna och dels via EBO, dvs de familjer och vuxna som själv
väljer att bosätta sig i Höör.

Bakgrund
Kommunal vuxenutbildning inom SFI är en kvalificerad språkutbildning som
syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska
grundläggande kunskaper i svenska språket. SFI ska också ge språkliga
redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhällsoch arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att eleven utvecklar en
kommunikativ språkförmåga vilket innebär att eleven kan kommunicera både
muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Utgångspunkten för
utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.
Vem har rätt till utbildning?
Det är hemkommunen som är skyldig att erbjuda SFI för de personer som har
rätt att delta.
Rätt att delta i utbildning i SFI har de som saknar sådana grundläggande
kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
Rättigheten gäller för den som är folkbokförd i kommunen, från och med
andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Ingen övre
åldersgräns definieras i skollagen.
De som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten, avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och
dess medlemstater samt Schweiz, om fri rörlighet för personer, räknas som
bosatta i kommunen. De har också rätt till SFI förutsatt att de övriga
kraven är uppfyllda.
Rätten till SFI regleras i 20 kap. 4, 9, 29 och 31-32 §§ skollagen
(2010:800).
Start
Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt och kunna
påbörjas inom tre månader från det att de har anmält sig 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.

Höörs kommun: Barn- och utbildningssektorn • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Vxl: 0413-280 00
barn-utbildningsnamnd@hoor.se • www.hoor.se •
www.facebook.com/Hoorskommun
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Kurser
Utbildningen är kursutformad. Studieplanen är individuell och ska anpassas
efter individens behov. Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2
och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar
och mål. Studieväg 1 utgörs av kurserna A och B, studieväg 2 av kurserna B
och C samt studieväg 3 av kurserna C och D. De fyra kurserna tydliggör
progressionen inom utbildningen. Studieväg 1 vänder sig i första hand till
personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är
vana att studera. Trots att en elev kan avsluta utbildningen inom SFI
efter respektive kurs eller studieväg är intentionen att alla elever ska
ges möjlighet att studera till och med kurs D.
Bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en
kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i
övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.
Huvudmannen ska under studietiden 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.

Nuläget
Höörs SFI utbildningen sker idag i Eslöv vilket det gjort under många år.
Undervisningens kvalitet har varit bra och flexibiliteten för eleverna
mycket hög. Utbildningen har erbjudits på dagtid, kvällstid och på heloch halvdistans. En del elever har dock upplevt det som krångligt och
kostsamt att behöva ta sig till utbildningen i Eslöv.
Alla Höörs SFI elever träffar studie- och yrkesvägledaren i Höör inför
studiestarten och gör en studieplan. Därefter skickas ansökan till Eslöv
där kartläggningen och planeringen inför studiestarten görs. Höörs SYV har
sedan kontinuerlig kontakt med utbildningsansvarig i Eslöv och när SFI
studierna närmar sig slutet så bjuds eleven in till en ny studieplanering
för vidare studier. För de studerande som deltar i etableringsprogrammet
har även Höörs SYV samarbete med AF:s handläggare.
Att erbjuda utbildningen i Höör har inte varit möjligt för
vuxenutbildningen i Höör eftersom elevantalet inte varit tillräckligt
stort. Då antalet elever för närvarande ständigt ökar innebär det att
platserna i Eslöv inter räcker till och varken Höör eller Eslöv kan idag
erbjuda sina nyanlända kommuninvånare att påbörja utbildningen inom
lagstadgad tid.
Framtid
För att möta det ökade behovet av utbildningsplatser på SFI har
vuxenutbildningen i Höör diskuterat med ledningen för SFI i Eslöv hur det
skulle vara möjligt att utveckla samarbetet för att gemensamt kunna
erbjuda kommunernas invånare den lagliga rätten till SFI inom tre
respektive en månad.
Vid diskussionerna har följande förslag arbetats fram:


Individuella studieplanen görs av respektive kommuns SYV tillsammans
med den studerande
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Gemensam antagning och kartläggning sker i Eslöv



Dagtid, spår 3 startar i Höör under hösten 2017



Kvällskurs, introduktionskurs startar i Höör under hösten 2017

Att utbildning kommer att starta i Höör beror på flera faktorer, en av de
viktigaste är att man på detta sätt lättare kommer att kunna integrera
studier i andra ämnen på grundläggande eller gymnasial nivå under tiden
som eleven studerar svenska på SFI. En annan viktig faktor är att det
underlättar möjligheten för eleverna att kombinera studierna med
arbetslivsorientering eller praktik genom att skapa ett samarbete med
kommunens arbetsmarknadsenhet, Drivhuset.
När det gäller utbildningslokaler har Eslöv i dagsläget inte möjlighet att
utöka medan det i Höör finns möjligheter att inkludera SFI utbildningen i
Vuxenutbildningen nuvarande lokaler på Ringsjöskolan(inkl. Modulen). Ur
lokalhänseende är kvällskursen inget problem men det är viktigt att ta
hänsyn till att det inte ska förekomma ensamarbete så det måste planeras
för två lärare på plats.
Efterfrågan på kvällsstudier är stor i Eslöv idag och de har svårt att
driva denna studieform så tanken är att även Eslövsbor kommer att erbjudas
att gå i Höör. När det gäller dagkursen är tanken att det främst är
Höörsbor som ska erbjudas studier i Höör men finns det lediga platser
kommer naturligvis Eslövsbor att erbjudas plats.
En annan fördel om utbildningen sker i Höör är att arbetet med den
individuella studieplanen mellan SYV och eleven är mycket lättare att
följa upp, utvärdera och förändra samt att det är enklare att samverka med
arbetsmarknadsenheten och AF.
En förutsättning för att detta ska ske i samverkan mellan kommunerna med
bibehållen kvalitet och flexibilitet är att det finns en gemensam
administration, där eleverna kartläggs och nivåplaceras. Detta har Eslöv
erfarenhet av och har erbjudit sig att även fortsättningsvis göra det.
För närvarande har Höör 35 elever i Eslöv och 15 elever står i kö och
väntar på en utbildningsplats.
De 31 eleverna fördelar sig på följande spår:
Spår1

3 elever

Spår2

8 elever

Spår3

19 elever

Kvällskurs

5 elever

Höör har flest elever i Spår3, vilket är en anledning till att förslaget
är att starta spår3 i Höör en annan anledning är att det är studievana
elever och det är då möjligt att de är intresserade av att kombinera SFI
studierna med exempelvis studier i engelska och matematik på grund- eller
gymnasialnivå. Vuxenutbildningen vill gärna erbjuda denna möjlighet att
kombinera studier på olika nivåer samtidigt vilket har försvåratas av att
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utbildningen inte är i Höör. Höör kommer också att kunna erbjuda SFI på
distans via Hermods.
Kostnaden för att starta en dagkurs, Spår3 med ca 20 elever och en
kvällskurs med ca 30 blir:
Lön

1,25 lärartjänst

Materialkostnaden

730 000kr,
30 000kr

Totalt

760 000 kr

Kostnaden för utbildningen i Eslöv idag:
Kvällskurs

209 kr/vecka

Dagkurs

914 kr/vecka

Öppen/distans

701 kr/vecka

Analfabetklass

1087 kr/vecka

Jämfört med vad utbildningskostnaden för 20 elever/15 elever på dagkurs
och 30 elever/20 elever på kvällkurs kostar oss idag
20 elever 45 veckor (dag)
620 000 kr

820 000 kr

15 elever

30 elever 45 veckor (kväll)
180 000 kr

280 000 kr

20 elever

Höör kommer att få betala en administrationskostnad till Eslöv för
kartläggning och nivåplanering som inte är bestämd och inkluderad.

Catharina Pålsson

rektor
0413-28 300
catharina.palsson@hoor.se
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