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Rutin  

Registrering av timmar inom sfi 
Undervisningen ska läggas ut över 46 veckor per år, med 4 veckors 

sammanhängande ledighet. För elever med etableringsplan ska undervisning 

erbjudas under 50 veckor. 

 

Våren 26 veckor  

Hösten 20 veckor (+ 4 veckor för flyktingar inom etablering)    

Fördelning av timmar per vecka för dagkurser 

Enligt Skollagen 20 kap. 24 § ska sfi i genomsnitt under en fyraveckorsperiod 

omfatta minst 15 timmars undervisningstid i veckan. Undervisningstiden får dock 

minskas om eleven begär det och huvudmannen finner att det är förenligt med 

utbildningens syfte.  

Sfi och vfl kan kombineras med andra kurser upp till max 30 tim/vp per vecka. En 

elev med ingång på sfi ska erbjudas flest timmar inom sfi-utbildningen, då målet 

är betyg i sfi: Timmarna registreras enligt följande: 

Sfi 3–15 timmar 

Vfl 4–15 timmar 

Sfi-timmarna ska fördelas antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen, med 

lunch mellan 12 och 13.  
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Fördelning av timmar per vecka för kvällskurser 

Sfi – en kväll i veckan registreras på 4 tim/vecka, för 3 timmars undervisning 

samt tid för progressionssamtal och handledning. 

Sfi – två kvällar i veckan registreras på 7 tim/vecka, för 6 timmars undervisning 

samt tid för progressionssamtal och handledning. 

 

Kurser på lördagar 
Sfi på lördagar registreras med 4 tim/vecka, för 3 timmars undervisning samt tid 

för progressionssamtal och handledning. 

 

Sfi- intensiv 
Sfi intensiv registreras med 15 tim/vecka. 

För inriktning mot vård eller teknik registreras 20 tim/vecka. 

 
Yrkesutbildning med språkstöd 
Yrkesutbildning med språkstöd kan innehålla kurser från kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för 

invandrare.  

Utifrån elevens behov kan undervisning i sfi erbjudas max 10 timmar per vecka i 

genomsnitt under den tiden eleven läser sfi. 

När eleven avslutat sina studier i sfi kan svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå erbjudas med max 15 poäng per vecka i genomsnitt under den 

tiden eleven läser svenska som andraspråk grund. 

Avvikelser kan förekomma efter beställning från Arbetsmarknad och 

vuxenutbildning.  
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Syftet med denna rutin 
Syftet med förvaltningens rutiner för utbildningsanordnare är att förtydliga arbetssätt. 

Vem omfattas av rutin 
Rutinen gäller tillsvidare för utbildningsanordnare som arbetar enligt avtal gällande 

Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling. 

Koppling till andra styrande dokument 
Utbildningen ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i Skollagen (2010:800), 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen 

som kan finnas i andra författningar. Utbildningen ska genomföras i enlighet med avtal 

gällande Vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling 

Stödjande dokument 
 

 


