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Broschyren är framtagen av Botkyrka Vuxenutbildning, januari 2014
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun
Samtliga foton är tagna av Kamilla Kraczkowski.
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”

Ett starkt fokus
på kunskap och det höga
tempot gav mig det som jag
behövde för att driva företag
i Sverige. Engagerade lärare och
ambitiösa elever skapade en bra
miljö för oss som vill
driva företag.”
Haisam,
www.cloudfs.se

”

Utbildningen har
gett mig kunskap och
nätverk som underlättar min
vardag och ger mer tid till
att utveckla mitt företag.
Shilpa,
www.jaintradgard.se

SVENSK A FÖR FÖRETAGARE – SFF
Lär dig svenska snabbt samtidigt som du får grunderna
för att driva ett företag framgångsrikt i Sverige. Om du
är van att studera och vill gå en intensiv utbildning
tillsammans med andra som driver eller kommer starta
företag ska du anmäla dig till Svenska för företagare.
Varmt välkommen till Botkyrka vuxenutbildning i Tumba.
www.botkyrka.se/sff

teman på
sff
STUDIER OCH
PROJEK TARBETE
• Planering och
utvärdering
• Studier och inlärning
• Strukturerat
projektarbete

UTBILDNINGENS
MÅLGRUPP

FÖRETAG
OCH ARBETE
• Organisation
• Ledarskap
• Arbetsplats
• Rekrytering
• Affärsplan
• Export/import

Om du har kommit till Sverige från ett annat land och har ett företag i Sverige, eller
vill starta ett nytt företag, så är Svenska
för företagare (SFF) rätt utbildning för dig.

nivå får du ett betyg. Din SFF-examen tar
du när du har fått betyg i grundläggande
sva och samhällskunskap samt presenterat din affärsplan. Då får du ett diplom
som intygar att du har läst Svenska för
företagare.

MÅLET MED
UTBILDNINGEN

FORMEN FÖR
UTBILDNINGEN

När utbildningen är klar ska du ha uppnått
följande mål:

SFF har lektionsundervisning som är
lärarledd, expertföreläsningar, seminarier,
studiebesök, projektarbeten och övningar.
Utbildningen innehåller också handledda
självstudier utifrån kursboken Rivstart.
Vi lägger stort fokus på att du ska bygga
upp nätverk med viktiga aktörer som myndigheter, organisationer och företag.

lärt dig svenska språket på en grundläggande nivå för att aktivt kunna delta i
arbetslivet och samhället i stort.
skapat och presenterat en personlig affärsplan och hittat strategier för att på ett
effektivt sätt få fram ditt budskap.
Nivån på studierna i svenska är Svenska
för invandrare (sfi) C och D samt Svenska
som andraspråk (sva) grundläggande.
När du uppnår kursmålen för respektive

ANSÖK AN
Du som bor i Stockholmsregionen är
välkommen att söka till Svenska för före-

INFLY TANDE
• Marknadsföring
• Säljpresentation
• Kundkontakt
• Åsiktsförmedling
• Politik

EKONOMI
• Budget
• Hushållning
• Redovisning
• Privatekonomi
• Företagsekonomi
• Lagar och regler

SVERIGEKUNSK AP
• Samhället
• Geografi
• Historia
• Kultur och seder
• Koder och normer
• Brott och straff

tagare som är en kostnadsfri utbildning.
Kursen startar var femte vecka. Du kan
när som helst söka till utbildningen på
www.botkyrka.se/sff eller kontakta:

SVENSK A FÖR
YRKESUTBILDADE
– SFX

Botkyrka Vuxenutbildning
08 - 530 620 35
www.botkyrka.se/
botkyrkavuxenutbildning

Svenska för företagare är en del
av Svenska för yrkesutbildade (sfx)
i Stockholms län. I olika kommuner
i länet finns Svenska för:

Hur länge och i vilken takt du studerar
anpassas efter dina behov. Samma
CSN-regler gäller som för vanliga kurser
i SFI och SAS.

OM OSS – BOTK YRK A
VUXENUTBILDNING
Vi arbetar med människor som bestämt
sig för att starta om och pröva ny mark.
Alla våra utbildningar genomsyras av vår
ambition som går ut på att studenterna ska
vilja, ska växa och ska våga ta de steg som
behövs för att frigöra sin fulla potential.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bussförare
ekonomer
företagare
hantverkare
ingenjörer
jurister
lastbilschaufförer
lärare
medicinsk personal
IT-programmerare

Läs om fler utbildningar och få mer
information på www.sfx-yrke.se.

