Utbildning på uppdrag av
ARBETSFÖRMEDLINGEN

YRKESSVENSKA

OM UTBILDNINGEN:
Den här utbildningen är till för dig som vill
förbättra din yrkessvenska. Efter utbildningen ska du ha så bra språkkunskaper att du
kan påbörja en praktik, en anställning eller
gå en arbetsmarknadsutbildning.
Har du kunskaper inom ett yrke sedan tidigare
– men behöver förbättra din yrkessvenska för

att arbeta inom det yrket i Sverige?
Då är detta utbildningen du behöver.
Vi erbjuder yrkessvenska inom flera
yrkesområden: framför allt service och
handel, restaurang, vård och omsorg,
skola, industri och bygg, transport och
lager samt IT/teknik. Olika tester och
kartläggning av dina förkunskaper visar
om vägen är rätt val för dig.

SÅ HÄR SÖKER DU TILL UTBILDNINGEN:
Utbildningen är till för dig som behöver bättre svenskakunskaper inom ett visst
yrkesområde och där matchning mot företag och personalbehov kan förväntas.
Tillsammans med din arbetsförmedlare kommer ni överens om förutsättningar
finns för att påbörja utbildning.
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INFO

om utbildningen

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

SAMMANFATTNING

Utbildningen består av två delar: A och B. Du kan läsa bara
A, bara B eller både och. Prata med din arbetsförmedlare
för mer information.

Först behöver du och din arbetsförmedlare komma överens
om att denna utbildning är rätt för dig. När utbildningen
börjar kommer vi att göra tester, bland annat för att se hur
bra din svenska är. Efter det får du en studieplan som är
anpassad till just dig och dina kunskaper.

Del A: Förberedande utbildning – rikttid 12 veckor
Utbildningen sker i klassrum och ska förbereda dig inför en
arbetsmarknadsutbildning eller någon annan yrkesinriktad
aktivitet. Detta sker i två delar: en testdel och en utbildande del.
Del B: Yrkessvenska i kombination med arbetsmarknadsutbildning
Utbildningen sker en eller två heldagar per vecka. Hur lång
utbildningen blir beror på vilken arbetsmarknadsutbildning
det är och bestäms
tillsammans med Arbetsförmedlingen.
Del B: Yrkessvenska i kombination med praktik/anställning
Utbildningen sker samtidigt som en anställning eller en
praktik pågår. Utbildningen genomförs fyra timmar i veckan.

Yrkessvenska är en mycket flexibel utbildning. Undervisningen i klassrum får du antingen på heltid eller deltid.
Yrkessvenska B sker i kombination med en arbetsmarknadsutbildning eller praktik/anställning.
Vi erbjuder yrkessvenska inom flera olika yrkesområden
men främst dessa:
•
•
•
•
•
•
•

Service och handel
Restaurang
Vård och omsorg
Skola
Industri och bygg
Transport och lager
IT/teknik

AKTUELLA ORTER

KONTAKTA OSS VIA VÅR KUNDSERVICE

Eslöv, Hässleholm, Hultsfred, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad,
Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Sollefteå,Sundsvall,
Vimmerby, Västervik, Ystad, Örebro, Örnsköldsvik

Du når oss via 023-584 00 eller e-post: kundservice@ya.se

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET
Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

