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

• Anpassa sfi-utbildningen till illitterata och
 nyanlända med kort eller ingen utbildningsbakgrund

• Senaste nytt om sfi-utredningens arbete och hur 
man skall stärka kvaliteten och likvärdigheten

• Utveckla sfi med yrkesinriktining för snabbare
 etablering på arbetsmarknaden 

• Utforma en flexutbildning anpassad till elever med
 andra åtaganden vid sidan om sfi

Årets viktigaste utbildningsdag för rektorer och
skolledare inom sfi och vuxenutbildning

6 november, 2018 
Bonnier Conference Centre, Stockholm

Regeringskansliet:
Inger Bergendorff
Sekreterare  Sfi-utredning

Arrangör:

 
Anmäl dig idag
Fullsatt senast!

 
Malmö stad:
Yerk Liveröd
Rektor sfi

Utställare:

Etablering



Som en följd av ökat flyktingmottagande är betydelsen av sfi som en integrerande funktion i dagsläget större än på länge. Språket 
är viktigt för människors möjligheter att komma in i samhället och arbetslivet. Många elever inom målgruppen har sin första och 
ibland enda kontakt med det svenska utbildningsväsendet genom sfi. Hur undervisningen genomförs är centralt. Det är viktigt att 
sfi är flexibelt och kan anpassas till elevers tidigare kunskapsnivå, annars finns risken att de vuxna elevernas inlärning av svenska 
språket försenas, enligt Skolinspektionen. 

Kvalitén på sfi-utbildningar skiljer sig kraftigt mellan skolor och kommuner runt om i landet. Du som rektor, skolledare och 
verksamhetsledare ska ge varje nyanländ elev rätt pedagogiska förutsättningar för att utveckla språket oavsett kunskapsnivå 
eller tidigare erfarenheter. Många elever slits mellan sfi och andra aktiviteter och samtidigt ställs hög press på skolledningar och 
verksamhetsledare att erbjuda yrkesutbildningar anpassade till arbetsmarknadens behov. 

Hur kan ni möta elevernas olika behov, anpassa utbildningen till arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens och samtidigt 
stötta lärarna?

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

Konferensens innehåll:

• Regeringskansliet ger en presentation av sfi-utredningens arbete och hur man skall stärka kvaliteten inom sfi
• Författaren Annsofie Engborg berättar om digitalisering inom sfi och vägen från vision till verklighet
•  Kommunförbundet Skåne berättar om sitt framgångsrika arbete med yrkes-sfi
• Malmö stad berättar hur de med hjälp av sfi-flex anpassat undervisningen till elever med andra åtaganden vid   
 sidan om sfi 
• Utbildaren och författaren John Steinberg inspirerar hur du får lärare och pedagoger att diskutera pedagogik och
 undervisningskvalitet med varandra

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 
konferens för skolledare och rektorer inom sfi och vuxenutbildning. 

Väl mött den 6 november!

Mohamed Elmi
Projektledare Integrationsforum
telnr: 08-199409
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se

Varför ska du gå på SFI-Forum Etablering?

- Ta del av de senaste nyheterna från Skolverket 
- Utveckla undervisningen för analfabeter och elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund
- Anpassa sfi-utbildningen till elever med andra åtaganden vid sidan om sfi
- 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
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08.15 Registrering och morgonkaffe

09.15 Ordförande öppnar konferensen 

PRAKTIKFALL :
09.20 Digital kompetens för sfi – från vision till 
verklighet
Den digitala världen är inte längre en parallell värld. Den är vår vardag 
och verklighet. Med ökade digitala klyftor i samhället fyller sfi en viktig 
kompensatorisk roll. Hur kan sfi arbeta aktivt för att motverka ett 
digitalt utanförskap?

• Forma en sfi-utbildning med relevant och användbar kunskap för 
sfi-elever
• Skapa förutsättningar för sfi-lärare att utveckla sin digitala 
kompetens
• Leda digital transformation i organisationen: utmaningar, fallgropar 
och riktlinjer

Annsofie Engborg, Chefredaktör för Sfi-lärartidningen och författare 
till Digital kompetens för sfi-lärare

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
10.50  Utveckla sfi med yrkesutbildning för 
snabbare etablering på arbetsmarknaden

• Framgångsrik sfi med integrerad yrkesutbildning
• Skapa kollegial samverkan mellan yrkesläraren och sfi-läraren som 
främja elevernas språk- och yrkesinlärning
• Utveckla samarbete mellan kontaktpersoner för kommuner, 
Arbetsförmedlingen och utbildningssamordnare för snabbare 
etablering på arbetsmarknaden
• Framgångsrika exempel från Yrkes-sfi i Skåne

Mirlinda Iberdemaj, Regional processledare, Kommunförbundet 
Skåne

Yrkes-sfi är en modell där yrkesutbildning kombineras med 
sfi-undervisning. Verksamheten är ett samarbete mellan alla 
skånska kommuner, Sölvesborg, kompetenssamverkan Skåne, 
Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, 
Lärosäten Syd och Regions Skåne.

11.50 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL:
12.50 Sfi-flex: Utforma undervisning anpassad till 
elever med andra åtaganden vid sidan om sfi

• Utforma undervisning anpassad till elever med andra åtaganden vid 
sidan om sfi
• Så har vi organiserat undervisningen för att möta elevernas behov
• Sfi-flex och andra myndigheter 
• Metod, lärdomar och resultat från Sfi-flex 
• Så arbetar vi nu med att utveckla undervisningen

6 NOVEMBER 2018 
Johanna Nordström, Rektor sfi, Malmö Stad
Yerk Liveröd, Rektor Sfi, Malmö Stad

Sfi-flex i Malmö stad är anpassat till elever som på grund av 
exempelvis arbete eller praktik inte kan studera sfi på heltid eller på 
regelbundna tider. Genom flexutbildningen bestämmer eleverna 
själva när de befinner sig på skolan och undervisningsgrupperna 
ser olika ut varje dag.

13.50 Eftermiddagskaffe och nätverkande

SKOLVERKET:
14.20 Sfi-utredningen: stärkt kvalité och 
likvärdighet för vuxna andraspråkselever
Förra året tog sfi emot drygt 163 000 elever. Alla huvudmän 
säkerställer inte att sfi och övrig vuxenutbildning har tillräckliga 
förutsättningar för att kunna möta andraspråkselevernas behov. 

För att se över hur kvalitén och likvärdigheten i sfi och även sfi i 
kombination med annan utbildning kan förbättras, har regeringen 
nu tillsatt en utredning. 

Under detta anförande ges en presentation av utredningens arbete 
samt en frågestund.

Inger Bergendorff, Sekreterare Sfi-utredning , Regeringskansliet

EXPERTANFÖRANDE:
15.10 Främja undervisningskvalitet inom sfi

• Vad menar vi med begreppet undervisningskvalitet?
• Hur får du pedagoger att prata pedagogik och om sin proffesion?
•  Så kan du bidra till en konstriktiv sfi-kultur med kvalitet i centrum

John Steinberg, Utbildare & författare

John Steinberg är Fil dr i pedagogik och föreläsare och utbildare 
inom pedagogik, ledarskap och samtalsmetodik. Han är författare 
till över  50 böcker inom skolutveckling. 2014 utsågs han till Årets 
Eldsjäl av Swedish Learing Association. 

16.10 Ordföranden avslutar konferensen
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Anmäl dig idag!
 - Fullsatt senast
- www.integrationsforum.se/anmalan

Se även vår andra konferens inom sfi:
- SFI-Forum Lärare 7 november
med fokus på undervisningsmetoder samt 
språkinlärning
http://www.integrationsforum.se/sfilarare



SFI-Forum Etablering: 6 november 2018

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

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: 08-199 409

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

www.integrationsforum.se

Se även vår andra konferens inom sfi:
- SFI-Forum Lärare 7 november
med fokus på undervisningsmetoder samt språkinlärning
http://www.integrationsforum.se/sfilarare

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

Etablering


