
 

 

SPRI-elever på Komvux-SFI 
 

                              Reviderad 2017-01-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

Följande verksamheter behöver känna till överenskommelsen. Den reviderade 

versionen är utskickad i januari 2017 till: 
 Språkintroduktion; rektor, kanslist, SYV, elevhälsa och lärare 

 Rektorer och all personal på Komvux-SFI 

 Servicecenter 

 Vägledningscenter 

 Kommunala aktivitetsansvaret 

 Försörjningsstöd  

 Arbetsförmedlingen 
                 

 

 

 

                    De praktiska rutinerna finns på sidan 2 

 

 

 

 

Elever som är på sitt nittonde år och inte är behöriga till nationellt program 

erbjuds inte fortsatt skolgång inom SPRI utan slussas vidare till Komvux-SFI 

med bibehållna gymnasieförmåner. De elever som har etableringsersättning 

från Arbetsförmedlingen erbjuds dock inte gymnasieförmånerna. 

 
Även yngre elever som önskar det kan gå över till Komvux-SFI. I bägge fallen får de behålla 

studiehjälp och andra förmåner som gymnasielever har rätt till fram till vårterminens slut det 

år de fyller 20 år. Efter det hör de till vuxenutbildningen. 
 

För de yngre eleverna är det främst ett alternativ för:  

 

 Elever som är motiverade till att hitta en ny studieväg och själv önskar detta. 

 Elever med kort skolbakgrund i hemlandet som därför har små möjligheter att bli behöriga till 

nationellt program kan därför gynnas av att hitta en annan väg. 

 Elever som snabbare vill komma vidare mot arbetslivet kan där ev. erbjudas olika inriktningar, prova 

på-utbildningar och praktik. 

 Elever som lever ett mer ”vuxet liv” och därför skulle kunna känna sig mer bekväma med att studera 

tillsammans med vuxna.  

 Elever som är inskrivna på Språkintroduktion och vill byta skolform men även för elever som är helt 

nyanlända eller elever som inte har någon sysselsättning. 

 

Kriterier: 

 Eleven måste ha fått personnummer och uppehållstillstånd i Sverige.  

 Eleven som redan har uppnått SFI D-nivå kan inte läsa SFI. 

 Främst gäller det här elever som fyller 18 år under läsåret, men det kan prövas individuellt.  

 Det är inte lämpligt för elever som är i studiesvårigheter och där en pedagogisk utredning är gjord. 

 

 

Undantag: 

För de ungdomar som kommit som flyktingar via Arbetsförmedlingen och har etableringsersättning 

gäller andra regler. De kan studera på Komvux-SFI men de kan däremot inte få del av dessa 

gymnasieförmåner eftersom de har annan försörjning. 

 

 

 

 

 



Praktiska rutiner: 

 

 Vid kartläggningssamtalet på Språkintroduktion kan eleven slussas till Komvux-SFI om hen har 

gymnasieutbildning från hemlandet. Elever på sitt nittonde år slussas direkt till vuxenutbildningen.  

 

 Anmälan till Komvux-SFI skickas till vägledningscenter som tar kontakt med SFI-samordnare 

och/eller lämnar underlag till SYV på grundläggande vuxenutbildning. Där gäller ordinarie 

ansökningsperioder. 

 

 De elever som inte fyllt 20 år under vårterminen och själv tar kontakt med Vägledningscenter 

rapporteras via mejl eller webben till Martha Liw som kallar dem för kartläggning och anmälan.   

Det markeras i anmälan att det gäller en SPRI-elev så att det uppmärksammas vid mottagandet. 

Eleverna får då även skriftlig information om gymnasieförmånerna busskort, CSN och närvaro, 

skollunch och eventuella läromedel. Även personalen inom det Kommunala aktivitetsansvaret kan 

hjälpa eleven vidare via webben. (orebro.se/perrongen) 

 

 Eleven skrivs in på Karolinska gymnasiet som en elev på Språkintroduktion (klass SPRI/VUX) men 

med egen studieväg som formuleras i den individuella studieplanen. SPRI-eleverna studerar på 

dagtid och följer gymnasiets läsårstider vilket gör att busskortet också fungerar. 

 

 Ansvarig är rektor för Språkintroduktion. Kurator på SPRI ansvarar för kuratorsuppdraget. 

Språkintroduktion ansvarar även för studie- och yrkesvägledningen samt övrig elevhälsa. Betygen 

skrivs under av respektive rektor på vuxenutbildningen. En elevstödjare, Nasra Ali från SPRI, finns 

på plats på SFI-Komvux (50 % av tiden) 

 

 Mottagaren på Karolinska rapporterar till elevstödjare, kurator och SYV när det kommer nya elever 

så att eleverna är kända för EHT. Om eleven har svårigheter med sina studier är det en fråga för EHT 

på SPRI, läraren tar kontakt med elevstödjaren om man har funderingar om elevens 

kunskapsutveckling. 

 

 Elever under 20 år som går över från Språkintroduktion till Komvux-SFI under läsåret eller vid 

läsårsskiftet anmäls dit av SYV på SPRI-fortsättning som berättar om vad som gäller för studier på 

Komvux/SFI, delar ut informationsblad. Mentor meddelar sedan elevens startdatum till SYV som 

skriver ändringsblanketten, fram till startdatumet går eleven kvar på SPRI. 

 

 Skolpengen fördelas till Spri-bas på Karolinska gymnasiet men ersättning utgår till Komvux/SFI 

enligt avtal. Eleven skrivs in i klass ”SPRI-VUX” och administrationen på SPRI utfärdar busskort 

och lunch kort som hämtas av eleven hos elevstödjaren på Komvux/SFI. 

 

 Skollunchen kan eleven äta på Campus Risbergska. I undantagsfall betalar SPRI matkostnader vid 

praktik eller motsvarande. Elevens eventuella kostnader för läromedel betalas av Karolinska 

gymnasiet. Böcker köps in av SPRI-bas och lånas ut till eleverna. Litteraturen beställs genom 

Therese Malmestöm, administratör på Karolinska gymnasiet, tel. 21 51 36 

 

 Eleven anmäler sin frånvaro till Komvux-SFI. Sen ankomst eller ogiltig frånvaro renderar ett samtal 

med eleven från läraren på Komvux-SFI. Vid ytterligare frånvaro rapporterar läraren på Komvux-

SFI det vidare till elevstödjaren. Fastställda frånvarorutiner gäller sedan. Även praktik är CSN-

grundande och ska frånvarorapporteras, eleven ska inte ”avbrottas” p.g.a. praktik. Om en elev 

avslutar studierna rapporterar läraren det till elevstödjaren så att CSN stoppas. 

 
 

 

Om du har frågor eller funderingar kan du kontakta Martha Liw 

Telefon: 019 - 21 39 02 

martha.liw@orebro.se 

mailto:martha.liw@orebro.se

