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MÅLGRUPP:
Konferensen vänder sig till rektorer, 
skolledare, verksamhetschefer, studie- 
och yrkesvägledare samt administrativ 
personal inom: 
- Sfi
- Vuxenutbildning
- Folkhögskola 
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Lär dig att: 

• Skapa en yrkesutbildning för invandrare

• Utveckla en hållbar sfi verksamhet som uppnår 
 dem pedagogiska målen

• Skapa ett samhällsorienteringsprogram som
 möjliggör jämställdhet och individuell utveckling

• Leda med formativt arbetssätt

• Utveckla ett kollegialt samarbete mellan
 yrkes- och sfi-lärare

25 oktober, 2017 
Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre

 
Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och

skolledare inom sfi och vuxenutbildning

Regeringskansliet:
Erik Nilsson
Statssekreterare

Arrangör:

 
Anmäl dig idag
Fåtal platser kvar

 
Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk:
Malin Dahlström
Projektledare sfi och vux

Etablering



De senaste åren har kommuner och skolors förmåga satts på prov när rekordmånga invandrare läser sfi. Antalet sfi-elever i 
landet har ökat kraftigt – från 48 000 år 2005 till 138 000 tio år senare enligt SKL. Struktur, kunskap och insikt om
organisation av sfi och vuxenutbildning för nyanlända har identifierats som nyckeln för att Sverige skall lyckas med integrationen. 

Hur man bedriver sfi utbildning varierar kraftigt mellan skolor och kommuner. Du som rektor och skolledare har krav på dig att 
ge varje nyanländ elev rätt pedagogiska förutsättningar för att utveckla språket. Hur kan skolledningen utveckla verksamheten 
med sikte på likabehandling och pedagogiska mål? Vad ska sfi-undervisningen handla om? Hur kan man utveckla för ämnes- och 
yrkesinriktad samverkan mellan sfi och övrig vuxenutbildning?

På denna lärorika heldagskonferens kommer du få de verktyg du söker för att utveckla en hållbar sfi utbildning som uppnår dem 
pedagogiska målen.

Konferensens innehåll:

• Jenny Hostetter ger handfasta idéer och instruktioner till rektorer och skolledare som vill utveckla sfi-verksamheten. 
• Lär dig hur Halmstads kommun skapat ett samhällsorienteringsprogram som främjar individuell utveckling.
• Erik Nilsson från Regeringskansliet presenterar regeringens satsningar samt stöd för hur sfi-undervisningen och 
 etableringsprocesserna kan bli effektivare.
• Lyssna till Nationellt centrum för svenska som andraspråks modell för integrering av yrkesutbildning och sfi för  
 elever på studieväg 2.
• Ta del utav framgångsfaktorerna på Gävleborgs län och Arbetsförmedlingens samarbete för 
 arbetsmarknadsutbildnings med sfi. 

Ta chansen och passa på att få  konkreta och praktiska tips samt strategier för ert utvecklingsarbete, skapa 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 
sfi konferens för dig som är rektor eller skolledare. 

Väl mött den 25 oktober. 

Mohamed Elmi
Projektledare Integrationsforum
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se
telnr: 070-7240570

Varför ska du gå på SFI-forum?

- Få verktygen för att komma igång med  yrkesutbildning för invandrare
- Utveckla en hållbar sfi verksamhet
- Lär dig att leda med formativt arbetsätt
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Sagt om tidigare SFI-Forum:

“Jag fick en riktig kick, och åkte hem fylld av bekräftelse och inspiration! ”
Annika Lidberg, Kalmarsunds Gymnasieförbund

“En SFI-dag som visade på bra exempel”
Inger Löfberg, Östersunds kommun

“Inspirerande och intensivt”
Lana Svabe, AlphaCe

“En mycket bra mötesplats för hela Sverige”
Noomi Gustavson, Linköpings kommun

“Lärare inspirerar varandra på ett praktiskt och fördjupande sätt”
Josefin Finer, Folkhögskolan i Angered

www.integrationsforum.se
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08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 
Kowsar Aden, Nabad Consulting

EXPERTANFÖRANDE:
09.20 Utveckla sfi – från möjlighet till hållbarhet! 
Jenny Hostetter är sfi-utvecklare i Göteborgsregionen, sva-lärare 
och en av författarna till Boken om sfi. Hon ger handfasta idéer och 
instruktioner till rektorer och skolledare som vill utveckla 
sfi-verksamheten genom att:
 
• Bygga strukturer för kollegialt lärande 
• Koppla det pedagogiska arbetet till de vuxna elevernas 
förutsättningar, erfarenheter och mål 
• Leda med sikte på formativt arbetssätt

Jenny Hostetter, Projektledare - Pedagogiskt Centrum,
Göteborgsregionens kommunalförbund

10.30 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
11.00 Samhällsorientering utifrån ett empowerment- och 
jämställdhetsperspektiv – Halmstads modellen 
• Så har vi skapat ett samhällsorienteringsprogram som möjliggör 
jämställdhet och individuell utveckling 
• Vilka informationsinsatser krävs för snabb etablering i samhället 
• Hjälp till självhjälp – enkla metoder och verktyg som leder till ökat 
självbestämmande 

Houda Axelsson, Sfi-lärare & Samordnare, Halmstads kommun

Samhällsorienteringsprogrammet på vuxenutbildningen och 
Halmstads modellen som Houda Axelsson skapat syftar till att hjälpa 
nyanlända att skapa en egen inre styrka och att lösgöra sig från de 
sociala strukturer som begränsar deras individuella utveckling och 
självbestämmande så att de blir chefer över sin egen situation.

12.00 Lunch och nätverkande

REGERINGSKANSLIET:
13.00 Utveckling av sfi samt vuxenutbildningens roll i 
etableringsprocessen för nyanlända
Rekordmånga läser nu sfi. Från 48 000 elever år 2005 till 138 000 tio 
år senare. En ökning som lär fortsätta enligt SKL. Det gäller allt från 
akademiker till analfabeter, en grupp med lång väg till vidare studier 
eller jobb. 

Det här ställer tuffa krav på kommunerna samtidigt som det är många 
som saknar jobb och rätt kompetens bland nyanlända svenskar. 
Bristfällig matchning på arbetsmarknaden och svårigheter att hitta 
kvalificerad kompetens är ett av Sveriges största samhällsekonomiska 
problem.

Under detta anförande kommer statssekreteraren Erik Nilsson från 
Utbildningsdepartementet presentera regeringens satsningar samt 
stöd för hur kompetensbehoven kan matchas på ett ändamålsenligt 
sätt samt hur sfi undervisningen och etableringsprocesserna kan bli 
effektivare.

Erik Nilsson, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet

14.00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

25 OKTOBER 2017
EXPERTANFÖRANDE:
14.30 Så kommer ni igång med YFI, yrkesutbildning för 
invandrare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) presenterar 
erfarenheter och lärdomar från YFI-projektet där NC i samarbete 
med sfi- och yrkeslärare och skolledare i Stockholms stad utvecklat 
en modell för integrering av yrkesutbildning och sfi för elever på 
studieväg 2. 

Presentationen kommer att fokusera såväl på organisatoriska som 
didaktiska aspekter av ämnesintegrering inom vuxenutbildning 
utifrån ett skolledarperspektiv.

Malin Dahlström, Projektledare sfi & vux, Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk
Lisa Gannå, Universitetsadjunkt , Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk

PRAKTIKFALL:
15.30 Framgångsrik arbetsmarknadsutbildning med sfi i 
Gävleborgs län 
• Så skapar vi en regional samverkan med Arbetsförmedlingen som 
kortar ner vägen till arbete
• Kollegialt samarbete mellan yrkeslärare och sfi-lärare för att 
främja elevernas språkinlärning 
• Så integrerar du sfi undervisningen med en yrkesutbildning 

Marcus Nilsson, Länssamordnare sfi, Gävleborgs län
Veronica Hjulström, Samordnare, Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi är en modell där 
yrkesutbildning kombineras med Sfi undervisning. Verksamheten 
drivs i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, länets tio 
kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen i Gävleborg. 
Konceptet har inneburit stora framgångar i Gävleborgs län när det 
gäller att få nyanlända ut i arbete

16.20  Ordföranden avslutar konferensen

Anmäl dig idag!
- Fåtal platser kvar
www.integrationsforum.se/anmalan

www.integrationsforum.se

Se även vår andra konferens inom sfi:
- SFI-Forum Lärare 24 oktober

med fokus på undervisningsmetoder samt

språkinlärning

http://www.integrationsforum.se/sfilarare
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SFI-Forum Etablering:  25 oktober 2017

Konferenslokal: 
Folkets Hus - City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

Pris Pris

Konferens 4990 kr

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

SFI-Forum Etablering arrangeras utav 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: 070-7240570

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

www.integrationsforum.se

Se även vår andra konferens inom sfi:
- SFI-Forum Lärare 24 oktober

med fokus på undervisningsmetoder samt språkinlärning

http://www.integrationsforum.se/sfilarare

Fullsatt senast!
Anmäl dig redan idag 
och säkra din plats!

Etablering


