SFI

SVENSKA FÖR INVANDRARE

Andra kurser på Alma folkhögskola:
- Allmän kurs
- Etableringskurs
- Stöd och matchning
- Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)
- Kurs för personer med afasi
- Svenska från dag ett

www.alma.fhsk.se

www.alma.fhsk.se/sfi

072-158 41 00 (växel)

Vi finns i Handen och Liljeholmen
072-158 41 75

Efter varje avslutad kurs (B, C, eller D) får
du skriva ett prov och få ett betyg. På vår
folkhögskola samarbetar vi med skolans

---------------------------------SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)
Välkommen till SFI på
Alma folkhögskola i Liljeholmen!

övriga kurser och du har en naturlig kontakt
med svensktalande människor.
För att börja studera hos oss behöver du ett
beslut från SFI-centrum som ligger på

Rosenlundsgatan 52, 118 63 Stockholm
(Södra Station på Rosenlundsgatan).

Vår skola ligger centralt med närhet till

vacker natur och Liljeholmskajen. Vi har

fina, ljusa lokaler och vi skapar en öppen
och trygg miljö så att alla trivs här.

Hos oss kan du studera SFI (Svenska för
invandrare) kurs A, B, C och D på

Kontakta oss för mer information om du
är folkbokförd i en annan kommun än
Stockholm.

Ring oss om du vill veta mer, eller besök vår
hemsida www.alma.fhsk.se/sfi.

studieväg 1, 2 och 3. Vi har små grupper

Kontakt:

Undervisningen anpassas efter dina

natalia.lyakhovchenko@almafolkhogskola.se

och behöriga flerspråkiga lärare.

Natalia Lyakhovchenko, samordnare

behov och du kan kombinera dina studier

Tel. 072-158 41 75

olika studiebesök och lär oss mer om

Besöksadress i Liljeholmen:

med praktik eller arbete. Ofta går vi på

svensk kultur, samhället och arbetslivet.

Buteljgatan 6, plan 6.

På Alma folkhögskola SFI läser du samma
kurser i SFI och får samma betyg som om
du valt att gå kurser i SFI som kommunen
arrangerar. Det är ingen kötid till oss och
du kan börja studera med en gång.

https://www.facebook.com/almafhsk

Hjärtligt välkommen!

Lektionstid är måndag - fredag mellan
8.30 och 12.15.
Alma folkhögskola

Alma folkhögskola

