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Lagerarbete i kombination med SFI 

Utbildningen vänder sig till dig som studerar inom SFI C- eller D-nivå och möjliggör att kombinera dina stu-

dier i svenska med yrkestudier som ger dig kunskap om hur det är att arbeta på lager. Yrkesdelen i utbild-

ningen genomförs med nationell kursplan – Maskinell godshantering som grund och ger utbildningsbevis 

för plocktruck, ledstaplare, motviktstruck och skjutstativtruck efter genomfört och godkänt slutprov. 

Du kommer under utbildningstiden att studera SFI  15 timmar per vecka och Yrkesdelen ca 8 timmar per 

vecka. 

Under SFI-delen kommer vi, utöver ordinarie svenskundervisning, att ta upp begrepp och frågor som be-

handlas under yrkesdelen. Mot slutet av utbildningen, när du är klar med teorin, kommer du att få ägna 

dig åt praktisk truckkörning. Utbildningen kommer att avslutas med en praktikperiod under tre veckor, då 

du får möjlighet att prova på att arbeta på ett lager med truckkörning och övriga arbetsuppgifter som in-

går. 

Vem kan söka till utbildningen 

För att ha möjlighet att bli antagen till utbildningen skall du: 

 - Studera på SFI C- eller D-nivå 

 - Vara intresserad av att arbeta på lager 

 - Kunna studera i Åstorp och under den praktiska delen (ca en vecka) i Helsingborg 

Kurstid 

 18 veckor under perioden 15:e augusti till 16:e december 

Kursort 

 Huvuddelen av utbildningstiden är förlagd till Vuxenutbildningscentrum i Åstorp. Den praktiska truck-  

 körningen, som genomförs under en vecka kommer att genomföras i Helsingborg. Utbildningen avslutas 

 med 3  veckors APL (praktik) som genomförs på lämpligt företag i närheten av din hemort. 

Ansökan/Informationsmöte 

 Du skall lämna din ansökan till Vuxenutbildningen i din hemkommun senast den 1:e augusti 

 Vi kommer att informera om utbildningen torsdagen den 21:e juli. Informationsmötet genomförs på      

 Vuxenutbildningscentrum, Jitegatan 1 i Åstorp kl. 16.00-ca 17.00. 

 Observera att närvaro på informationsmötet ger förtur till utbildningen. 

Yrkes-sfii Skåne, ett samarbete över kommun-

gränserna tillsammans med Arbetsförmedlingen 


