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• … utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal 

vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination 

med annan utbildning. 

• Syftet är 
• att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas             

en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och 

förutsättningar samt 

• att förbättra genomströmningen inom sfi och 

• underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

• Syftet är även att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som 

omfattas av utbildningsplikt.

Direktiven 2018:73 och 2019:3
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• Förutsättningar för elevens möjligheter att lära

• Utökad garanterad undervisningstid (främst A, B)

• Säkerställa individanpassad utbildning för de inom utbildningsplikten

• Underlätta/påskynda övergång

• Förbättrad kompetens för obehöriga sfi-lärare

• Hur använda stödåtgärder och andra insatser

• Rekommendationer hur kommuner kan arbeta

• Ökad kvalitet 

• Snabbare genomströmning och etablering 
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•Fortsättning följer…
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Systematiskt 

kvalitetsarbete

Roller:

Skolchef

Rektor huvudman

Rektor extern anordnare

Andra

Mål:

Statlig styrning

Nämnd

Lokalt

Avtal

Kompetensutveckling:

Kombinera/integrera

SKUA

Annat

Delta i samhällsliv

Delta i arbetsliv

Personlig utveckling

menti.com

Kod: 70 30 08



• Utökade behov

• Nya behov

• Goda insatser

Skolverkets uppdrag och stöd
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• Karin Sandwall

• Inger Bergendorff

• Mikael Hellstadius

• Michaela Zankl

@regeringskansliet.se

Sekretariatet
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