
Yrkes-sfi i Skåne, ett samarbete över kommungränser och 
Arbetsförmedlingen   

 

 
Sfi Lund – Folkhögskolan Hvilan i samverkan med Folkuniversitetet 

  

Sfi för Ingenjörer och tekniker SFIT  
svenska för invandrare med yrkesinriktning 

Har du akademisk utbildning som ingenjörer eller tekniker från 

ett annat land? Vill du läsa intensiv yrkesinriktad svenska och 

snabbt bli redo för anställning? Vi har en utbildning för dig! 

Sfi Lund anordnar intensivstudier i svenska för invandrare, Sfi, i centrala Lund. Huvudman och 

ansvarig för Sfi Lund är Folkhögskolan Hvilan som samverkar med Folkuniversitetet. 

SFIT är för dig som  

 Har en utländsk akademisk bakgrund 
som ingenjör eller tekniker (exempelvis 

civilingenjör, mjukvaru- och 

systemutvecklare, byggnadsingenjör, 

byggnadstekniker, VVS-ingenjör). 

 Kan studera 25 timmar per vecka. 

SFIT erbjuder 

 Sfi studieväg 3, delkurs C och D 

 Start på den språknivå du befinner dig. 
Individuell studieplan. 

 Autentiska texter och övningar för 
yrkessvenska. 

 Praktik. 

 Projektorienterat arbetssätt med teman, 

studiebesök och gästföreläsare. 

 Värdefulla kontakter i ingenjörsvärlden 

(universitet, högskola och näringsliv). 

 Nätverk med personer från hela världen 
med liknande målsättning. 

Studieekonomi 

Utbildningen Sfi för ingenjörer och tekniker 

är avgiftsfri, vilket innebär att det inte tas ut 

någon undervisningsavgift av de 

studerande. All litteratur du behöver kan du 

låna av skolan. Sfi-studier är inte 

studiemedelsberättigade. 

 

OBS! Det är viktigt att du skickar dina 

utländska betyg till Universitetets- och 

högskolerådet för att få en bedömning 

(värdering) av din examen. Detta kan 

underlätta för dig när du söker arbete.

Urval 

1. Gör en intresseanmälan på 

www.sfilund.se. 

2. När vi fått in din anmälan kallar vi dig till 

intervju. 

3. Vid intervjun ska du ha med följande: 

- Utlåtande över utländsk högre utbildning 

från Högskoleverket eller vidimerad 
kopia av examensbevis från tidigare 

utbildning översatt till engelska eller 

svenska.  

-  Ämnesförteckning i kronologiskordning. 

4. Efter intervjun beslutar vi om antagning 

under förutsättning att din hemkommun 

(gäller inte Lunds kommun) bekostar din 

utbildning. 

Bor du inte i Lunds kommun? 

Om du bor i en annan kommun än Lunds 

kommun måste du kontakta din 

hemkommuns Sfi-

/vuxenutbildningsadministration för ett 

godkännande för studier på SFIT. 

Nästa informationsmöte: 31 maj kl 13:30 

Adress: Skomakaregatan 8, Lund 

Kontakt  

Anna Kajerman, samordnare, 

anna.kajerman@folkuniversitetet.se,  

0736-447432 

 

Gulla Ottosdottir, administratör, 

gulla.ottosdottir@folkuniversitetet.se,  

046-197729
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