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Välkommen till sfi på Centrum Vux! 
 

Du kan studera på förmiddagar, eftermiddagar, kvällar eller på lördagar: 
 

Förmiddagar Kl. 8:00 – 12:00 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  

 
 
 

Eftermiddagar Kl. 13:00 – 16:45 (onsdag 13:00 – 15:00, fredag 13:00 – 16:00) 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  

 
 

Alla grupper på dagtid har minst två lärare. 
 

 

Kvällar Kl. 17:30 – 20:15 

 Måndag och/eller Onsdag  

 

 
 

Lördagar kl. 10:00 – 13:00 

 Lördag  

Obs! Det finns kurs B, C och D på lördagar, men ingen kurs för nybörjare. 
 

Olika studievägar 
 

Sfi har tre olika studievägar beroende på vilken studiebakgrund du har. 

• Studieväg 1 är för dig som har kort eller ingen studiebakgrund.  

• Studieväg 2 är för dig som gått i grundskolan och eventuellt i 

gymnasieskolan.  

• Studieväg 3 är för dig som gått i gymnasieskola och/eller har en 

akademisk utbildning. 
 

Hur lång tid brukar det ta att läsa olika sfi-kurser? 
 

Kurs D1 
Ca 12 mån 

 

Kurs D2 
Ca 6 mån 

 

Kurs D3 
Ca 3 mån 

Kurs C1 
Ca 12 mån 

Kurs C2 
Ca 6 mån 

 
 

Kurs C3 
Ca 3 mån 

Kurs B1 
Ca 12 mån  

 
Kurs B2 
Ca 6 mån 

 
Kurs A1 (Alfa) 

Ca 12 mån 
 

Studieväg 1 Studieväg 2 Studieväg 3 
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Nivåtest 
Du som har läst sfi förut eller har kunskaper i svenska, kan kallas till ett 
nivåtest. Vi testar dig för att kunna erbjuda dig plats i rätt sfi-grupp.  
 
 

Nationella prov, NP 
Nationella prov, NP skrivs efter kurs B, C och D.  
NP görs 5 gånger per år. Din lärare bedömer när du är klar med kursen och 
kan skriva NP och han/hon anmäler dig till provet. Nationella proven är 
mobilfria. Mobilen lämnas hemma eller till läraren vid entrén till provsalen.  
 
 

Yrkesinriktad sfi (sfx) 
Du som har yrkeskompetens från ett annat land kan läsa intensivsvenka.  
Sfa-vård (SFM) är för läkare, sjuksköterskor, tandläkare och veterinärer  
Sfp är för lärare 
Sfh är för hantverkare 
Sfinx är för ingenjörer 
Sff är för dig som vill starta eget 
Sfej är för ekonomer, jurister och vissa samhällsvetare 
Sfl är för lastbilsförare 
Sfb är för bussförare 
Sfx-IT är svenska för IT-programmerare 
 
Sfy, yrkesutbildning med sfi 
50 veckors utbildning på Centrum Vux för träarbetare/snickare, målare, 
betongarbetare, bilmekaniker, murare, golvläggare, plattsättare, med mera. 
 
Information om yrkesinriktade sfi-kurser: www.centrumvux.se/sfi 
Mer information om yrkesinriktade sfi-kurser: www.sfx.se  
 

Självstudier 
Du kan studera via Internet och lära dig mer svenska. Besök gärna de här 
sidorna: 
Digitala spåret  www.digitalasparet.se 
Kreativ pedagogik  www.kreativpedagogik.se 
 
sfipodd.se 
Lyssna på dialoger och repetera det du redan kan. Lär dig nya ord, lyssna på 
sfi-lärare som förklarar ord, fraser och grammatik.  www.sfipodd.se 
 
 

http://www.centrumvux.se/sfi
http://www.sfx.se/
http://www.digitalasparet.se/
http://www.kreativpedagogik.se/
http://www.sfipodd.se/
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Allmänna ordningsregler 
 

• Sjukanmälan sker via e-post: sfi.sjuk@haninge.se eller mejl till läraren. 
• Vid övrig frånvaro måste du meddela din lärare. 
• Du förlorar din plats om du har hög frånvaro och om du inte har en 

överenskommelse med din lärare om särskilda sfi-tider.  
• Du får låna en sfi-bok som du måste lämna tillbaka när du slutar, annars 

skickar skolan en räkning till dig. Du får inte skriva i låneboken! 
• Inga mobilsamtal i klassrummet. 
• Kom till skolan i tid och ta ansvar för dina studier. Viktigt att göra 

hemuppgifter/läxor för att klara kursen snabbare. 
• Svenska är gemensamma språket i klassrummet. 
• När du studerar på Centrum Vux får du ett användarnamn och ett 

lösenord så att du kan använda skolans datorer. 
• Respektera sfi-kamraterna från olika kulturer, med olika religioner, 

traditioner och språk. 
 

”På Centrum Vux ska såväl studerande som personal respektera 
människors lika värde. Ingen får utsättas för diskriminering eller 
trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning/-hinder, sexuell läggning eller ålder.” 

 (Centrum Vux Likabehandlingsplan) 
 
Se sfi:s ordningsregler! 
 
• Om du flyttar från Haninge kommun men vill fortsätta läsa sfi på 

Centrum Vux måste du informera din lärare och ta kontakt med 
receptionen eller med sfi-samordnaren för mer information. 

 
 

OBS! Vid brandlarm/utrymningslarm  

Vid brandlarm eller annat utrymningslarm lämna genast 
lokalen tillsammans med din lärare och din grupp! Det är 
viktigt att ni går till återsamlingsplatsen som ligger på 
infartsparkeringsgaragets övre parkeringsdäck. Se på kartan 
som finns i klassrummet eller fråga din lärare om du inte vet 
var den ligger! Följ instruktionerna som ges av personalen och 
använd nödutgången! 

 

 
 
 

mailto:sfi.sjuk@haninge.se
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Adresser och telefonnummer 
 

Din lärares e-postadress: 
namn.efternamn@haninge.se 

 
 

Receptionen: 
centrumvux@haninge.se 

08-606 79 01 
 
 

Sjukanmälan: 
sfi.sjuk@haninge.se 

 
 

Biträdande rektor: 
Eva Ahlberg 

eva.ahlberg@haninge.se 
 
 

Studievägledare: 
Gunilla och Milli 

sfi.syv@haninge.se 
 
 

Sfi-samordnare: 
Hadi Hormozi 

hadi.hormozi@haninge.se 
08-606 79 08 

 
 

Adress: 
Centrum Vux 

Marinens väg 30 
136 81 Haninge 

 
 

Hemsida: 
www.centrumvux.se 
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