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Inspireras av: 

• Hur rektorer och skolledare kan agera för att stödja och
 upprätthålla en undervisning som verkligen leder till
 lärande

• Hur en framgångsrik elevhälsa med aktiv del i
 verksamheten kan öka resultatet

• Hur vi genom samverkan kan erbjuda studiehandledare
 som täcker de flesta språk och ämnen

• Hur Nationellt centrum för svenska som andraspråk
 resonerar kring förutsättningar för kvalité i utbildning
 och undervisning inom sfi

• Samt aktuellt från Skolverket

Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och
skolledare inom sfi och vuxenutbildning

16 oktober, 2019
Bonnier Conference Centre, Stockholm

Södertälje kommun
Achilles French
Rektor vuxenutbildning

Arrangör:

 
Anmäl dig idag!

Begränsat antal platser 

 
Skolverket
Riikka Tilja
Undervisningsråd

Etablering

Utställare:



Regeringens regelverk från januari 2018  angående nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden har nyligen 
utvärderats. Enligt utvärderingen ser man ännu ingen större effekt av utbildningsplikten  för målgruppen nyanlända med kort, 
eller ingen utbildning från hemlandet.

Enligt utvärderingen kan det bero på kombinationen av en omfattande lärarbrist och Arbetsförmedlingens tänk att jobb ska gå 
före utbildning. Kommuners bristande ekonomiska resurser kan också spela en viss roll.

Att anpassa utbildningsutbudet mot de nyanländas behov och förutsättningar har inneburit en stor utmaning för kommunerna. 
Hur kan kommunerna möta varje deltagares i etableringsprogrammet behov, utifrån dennes utbildningsbakgrund, psykosociala 
situation samt önskemål om jobb eller vidare studier?

Genom att dela och ta del av varandras arbetssätt, behov och framgångar kan idéer för nya samarbeten uppstå. På denna 
lärorika heldagskonferens får du verktyg för en mer hållbar och behovsanpassad sfi-utbildning, samt möjliga samarbeten för 
ökad pedagogisk och ekonomisk måluppfyllelse.  

Konferensens innehåll:

• Skolverket informerar om sfi i kombination med yrkesutbildning
• Göteborgsregionen Utbildning ger dig verktygen för kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap
• Lyssna på hur Södertälje kommun har effektiviserat sina verksamheter genom finansiering av ett elevhälsoteam
• Ta del av hur Blekinge Integrations- och Utbildningscenter löst efterfrågan på en likvärdig och kvalitativ 
 studiehandledning på nästan alla elevers modersmål. 
• Nationellt centrum för svenska som andraspråk presenterar vilka förutsättningar som krävs för att uppnå  kvalite för 
 utbildning och undervisning inom sfi

Passa på! Hitta konkreta, praktiska tips och strategier för ert utvecklingsarbete. Skapa nya värdefulla kontakter och utbyt 
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet.

Kontakta oss på kundtjanst@integrationsforum.se och anmäl dig redan idag för att säkerställa din plats på årets viktigaste 
konferens för skolledare och rektorer inom sfi och vuxenutbildning. 

Väl mött den 16 oktober!

Monique Martin
Projektledare Integrationsforum
telnr: 0765-878659
e-post: monique.martin@integrationsforum.se

Varför ska du gå på SFI-Forum Etablering?

- Se utbildningsplikten för nyanlända som en möjlighet, inte bara en utmaning
- Missa inte talarnas nytänkande ideér och vinnande lösningar
- Hitta framgångsfaktorn! Mål med kvalitet trots elevernas olika psykosociala förutsättningar och behov
- Utveckla sfi med yrkesinriktning för snabbare etablering på arbetsmarknaden 
- Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet 

Sagt om vår tidigare SFI-Forum Etablering

“En informationsspäckad dag som verkligen inspirerade till samarbete och nytänkande. Bra!.” 
Johanna Willix, Eductus

“Toppen talare! Bra tema och nyttigt nätverk!”
Houda Axelsson, Halmstad kommun

“Otroligt inspirerande!”
Ulrika Ekman-Ost, Infokomp

www.integrationsforum.se
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08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 

SKOLVERKET :
09.20 Information om sfi och yrkesutbildning
• Organisation av sfi i kombination med yrkesutbildning
• Samverkan kring yrkespaket och lärlingsutbildning mot 
arbetsmarknadens behov
• Planera för övergångar, yrkespraktik och olika utbildningsformer
• Att organisera utbildning för personer med funktionsnedsättningar 
• Sfi i kombination med kurser på grundläggande och gymnasial nivå 
komvux
• Kartläggningsmaterial för grundläggande litteracitet för vuxna

Riikka Tilja, Undervisningsråd, enheten för vuxenutbildning, 
Skolverket
Sylvia Lindqvist, Undervisningsråd, enheten för skola och arbetsliv, 
Skolverket

Sylvia Lindqvist arbetar med frågor som rör vuxenutbildning, 
nyanlända och lärlingsutbildning. Riikka Tilja arbetar med frågor som 
rör vuxenutbildning, nyanlända vuxna, sfi, nationella prov i sfi. De 
båda har en bakgrund som lärare inom sfi/sva.

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
10.50  Vilken undervisning har elever på sfi rätt till, 
egentligen?
• Vilka förväntningar finns på rektorer och andra ledare för sfi-
verksamheter?
• Vilka utmaningar står vuxenutbildningen inför just nu och 
vad kommer härnäst i förhållande till elever med svenska som 
andraspråk?
• Framgångsrika modeller och strategier för att som ledare stödja 
undervisning som verkligen leder till lärande

Jenny Hostetter, Projektledare, Göteborgsregionen (GR) 
Utbildning

Jenny Hostetter är projektledare i Göteborgsregionen, sfi-lärare 
och läromedelsförfattare. Hon har under de tre senaste åren lett 
processer för kollegialt lärande i sfi-verksamheter i Västsverige, filmat 
goda exempel och varit handledare för rektorer och ledningsgrupper 
inom projektet InVäst. 

11.50 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL:
12.50 En framgångsrik vuxenutbildning kräver ett 
aktivt elevhälsoarbete 
• Nytänkande lösningar på gamla välkända utmaningar 
• Språktester, orienteringskurser och specialpedagogiska arbetssätt i
undervisningen
• Specialpedagogisk handledning för lärare, 
• Införande av nya och bättre arbetsmodeller på organisationsnivå
• Plan mot diskriminering, kränkande behandling och HBTQ-arbete

Achilles French, Rektor, Södertälje kommun

Södertälje kommun ingår i ett kommunkluster kallat Vux5 bestående 
av Södertälje, Huddinge, Botkyrka, Salem och Nykvarn. Achilles 
French är, förutom rektor för komvux, även rektor/huvudman för 
den del av verksamheten som är upphandlad (ca 17 upphandlade 
utbildningsanordnare).

16 OKTOBER 2019
13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
14.20 BIU Online - Ett vinnande koncept för en 
rikstäckande fjärrundervisning 
BIU Online startade som ett EU-finansierat projekt men blev så 
framgångsrikt att det nu är tillgängligt för Sveriges alla kommuner 
och utbildningsanordnare. Idén bygger på samarbete och
samverkan mellan kommuner och regioner för att öka 
tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud. 

Konceptet frigör värdefull tid för läraren i klassrummet och 
effektiviserar lektionsplaneringen. Studiehandledning på 
modersmål är ett lagstadgat uppdrag reglerat i skollagen respektive 
gymnasieförordningen.

• Så utformar vi en likvärdig studiehandledning på sitt eget 
modersmål
• Långsiktiga lösningar med kvalitetsmål och färdiga modeller för 
resultatuppföljning  
• Så har vi framgångsrikt byggt upp en organisaiton med
välutbildade, fastanställda studiehandledare på nästan alla språk 
och i samtliga ämnen
• Kostnadseffektiva lösningar jämfört med privata plattformar

Henrik Lövgren, Chef för samhällskommunikation, Ronneby 
kommun

EXPERTANFÖRANDE:
15.15 Vad menas med ”kvalitet” i sfi? Och kvalitet 
ur vems perspektiv?
• Förutsättningar för kvalitet för utbildning och undervisning inom 
sfi
• Likvärdighet i en utbildning som utgår från individen
• Utmaningar och möjligheter i kvalitetsutvecklingsarbete inom sfi

Lillemor Malmbo, Projektledare sfi & vux, Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk (NC)
Johanna Eriksson, Projektledare sfi & vux, Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk (NC)

Lillemor Malmbo som i grunden är sva och sfi-lärare, är nu 
projektledare och webbredaktör på NC med vuxenutbildning, 
påverkan och samverkan i fokus. Har varit delaktig i utveckling av 
DistansCentrum för elever på studieväg 2 och 3 som kombinerar 
sfi med arbete, studier och praktik. Johanna Eriksson, tidigare 
förstelärare inom sfi studieväg 2 och 3, är nu projektledare på NC 
med kompetensutveckling inom vuxenutbildningen. Undersöker 
lärares och rektorers behov och förutsättningar. 

16.10 Ordföranden avslutar konferensen
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Anmäl dig idag!
- Begränsat antal platser
www.integrationsforum.se/anmalan

Se även vår andra konferens inom sfi:
- SFI-Forum Lärare 15 oktober
med fokus på undervisningsmetoder och
språkinlärning
http://www.integrationsforum.se/sfilarare



SFI-Forum Etablering: 16 oktober 2019

Konferenslokal: 
Bonnier Conference Centre
Torsgatan 21
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-33 66 86

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. 

SFI-Forum Etablering arrangeras av Integrationsforum. Vi på Integrationsforum har mångårig 
erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser.  Med fokus på dig och din fortsatta 
kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser, kurser och seminarier inom 
integration, mångfald och flyktingmottagning.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det
inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

3 sätt att anmäla sig till SFI-Forum 
Etablering:

www.integrationsforum.se/anmalan
kundtjanst@integrationsforum.se
Tel: 08-199 409

Integrationsforum  - kompetensutveckling  för dig som arbetar med integration, flerspråkighet och flyktingmottagning

www.integrationsforum.se

Etablering

Priser Pris  

Konferens SFI-Forum Etablering 16 oktober 4990 kr

Se även vår andra konferens inom sfi:
- SFI-Forum Lärare 15 oktober
- Fokus på undervisningsmetoder och språkinlärning för sfi-lärare och pedagoger
http://www.integrationsforum.se/sfilarare


