SPRINTSFI-projektet
SprintSFI är ett förvaltningsöverskridande projekt mellan
Utbildningsförvaltingen, Krokslättsgymnasiet, Vuxenutbildningen i
Mölndal och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Kursen skapades för elever som kommit till Sverige i slutet av tonåren
och som kommit i kläm mellan Ungdomsgymnasiets- respektive
Vuxenutbildningens regelsystem. Den vänder sig till elever som är 18 år
eller äldre och vill läsa SFI eller SAS grund samtidigt som de får en
yrkesorientering. Förutom SFI och SAS grund erbjuds också studier i
engelska, matte och modersmål på vuxenutbildningen. Kursen är mer
individuellt anpassad efter elevens behov av utbildning och praktik än
vanliga introduktionsprogrammet.
Det individuella upplägget med större lärartäthet och i tät samverkan
mellan all inblandad personal och eleven med utgångspunkt i
klassrummet har visat sig fungera mycket bra och skapat ett
självförtroende för studier och gett mer framtidstro. Möjlighet att varva
VUX-kurser i en vuxenmiljö samtidigt med svenskstudier i den kända
tryggare miljön har gjort att flera elever mognat för klivet ut i
vuxenstudier. Särskilt för en elev har just detta upplägg resulterat i flera
godkända betyg i olika ämnen på kort tid.
Några fler exempel: Elev utan studiemotivation och hög frånvaro har
med projektets utformning och uppbackning kommit igång med
studierna i raketfart och hittat lusten att lära. Elev med erfarenhet av
svetsyrke från sitt hemland går på en svetsgrundkurs där han har chans

att validera sina erfarenheter samtidigt som han läser svenska. Elev som
varvat praktik och studier som sen blivit headhuntad för timvikariat
under praktikperioden och senare för sommarjobb. En elev som strävar
efter att söka konstskolor går en grundläggande konstnärlig utbildning
för att öka sina chanser att komma in samtidigt som eleven läser
svenska. Eleverna är mycket uppskattade på sina praktikplatser och det
kulturella utbytet värdesätts mycket av praktikplatserna. Flera elever har
verkligen blommat ut, fått använda och fått uppskattning för, sin stora
sociala kompetens i ett nytt sammahang. Många har blivit mer
motiverade och säkra i sitt yrkesval.
Kursen inleds med en djupare kartläggning tillsammans med studie- och
yrkesvägledare av elevens tidigare erfarenheter samt planer och mål
med studierna. I samarbete med arbetsmarknadshandläggaren planeras
sedan din praktik. Yrkesorienteringen består av praktik på en eller flera
arbetsplatser med mycket engagerade handledare. Praktiken blir en
viktig del av elevens CV/meritförteckning där eleven kan få en bra
referens för kommande anställningar inom en eller flera branscher. Vi
lägger stor vikt vid elevens tidigare erfarenheter inom yrkeslivet och när
det är möjligt valideras elevens kunskaper i en kommande yrkeskarriär.
I kursen ingår också en jobbsökarkurs och studiebesök på
Arbetsförmedling, Vuxenutbildningen och Folkhögskolor för att eleven
ska se vilka framtidsmöjligheter som finns den här målgruppen.

