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

 
 

 
Malmö Sfi-skola – Eslövs folkhögskola i samverkan med Folkuniversitetet 

  

Sfi för Entreprenörer 
svenska för invandrare med yrkesinriktning 

Är du entreprenör från ett annat land? Vill du få kunskaper om 

egenföretagande och stöd i att starta eget? Vill du läsa intensiv 

yrkesinriktad svenska? Vi har en utbildning för dig! 

Malmö Sfi-skola anordnar intensivstudier i svenska för invandrare, Sfi, i Västra hamnen Malmö 

Huvudman och ansvarig för Malmö Sfi-skola är Eslövs folkhögskola i samverkan med 

Folkuniversitetet. 

Sfi för entreprenörer är för dig som  

 Tidigare har arbetat som egenföretagare 
och vill få kunskaper om förutsättningar 

för och stöd i att starta eget företag i 

Sverige. 

 Inte tidigare har arbetat som 

egenföretagare men vill få kunskaper om 

förutsättningar för och stöd i att starta 

eget företag i Sverige. 

 Kan studera 25 timmar per vecka. 

Sfi för entreprenörer erbjuder 

 Sfi studieväg 2 och 3, delkurs B, C och D 

 Start på den språknivå du befinner dig. 
Individuell studieplan. 

 Autentiska texter och övningar för 

yrkessvenska. 

 Praktik inom din bransch vid behov. 

 Projektorienterat arbetssätt med teman, 
studiebesök och gästföreläsare. 

 Värdefulla kontakter i entreprenörs-
världen; egen handläggare på Almi/ 

Nyföretagarcentrum, banken, Malmö 

stad företagslots och Skatteverket. 

 Möjlighet att utveckla professionella 
nätverk med företagare i din bransch. 

 Nätverk med personer från hela världen 
med liknande målsättning. 

Urval 

1. Gör en intresseanmälan på 

www.folkuniversitetet.se/malmosfiskola. 

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

intervju. 

3. Ha med din affärsidé samt eventuella 

betyg i svenska till intervjun. 

4. Efter intervjun beslutar vi om antagning 

under förutsättning att din hemkommun 

(gäller inte Malmö stad) bekostar din 

utbildning. 

Bor du inte i Malmö stad? 

Om du bor i en annan kommun än Malmö 

stad måste du kontakta din hemkommuns 

Sfi-/vuxenutbildningsadministration för ett 

godkännande för studier på Sfi för 

Entreprenörer. 

Nästa informationsmöte: 7 juni kl 13:30 

Adress: Propellergatan 1, Malmö 

Kontakt  

Anna Kajerman, samordnare, 

a.kajerman@eslovsfhsk.se, 0736-447432 

Mia Lundblad, administratör, 

mia.lundblad@folkuniversitetet.se,  

040-6918375
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