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Kursstart: 17.8.2022
(Om tillräckligt antal sökande finns).
Kurs måndag-fredag kl. 8.15-11.00/12.00-15.00.

Kurserna om 35 veckotimmar heltid hålls på Medis i Mariehamn
(mittemot stadsbiblioteket).

Vad är Sfi?

Sfi är utbildningar för arbetssökande personer som behöver förbättra sina kunskaper i svenska (sysselsättningsfrämjande
utbildningar). Kurserna finansieras av
Ålands landskapsregering (Utbildningsoch kulturavdelningen).

Vem får studera på Sfi?

För att kunna antas till kursen ska du bo
på Åland, vara införsäkrad vid FPA och
registrerad som arbetssökande på Ams.

Kursinnehåll

Kurserna fokuserar på språk och kom
muni
kation med tonvikt på språkfärdigheterna läsa, lyssna, tala och
skriva. Kultur, samhällskunskap, arbetslivsorientering, vägledning och praktik ingår
också.

Avgiftsfri

Utbildningen är avgiftsfri. Du behöver inte
betala för materialet, men vi rekommen
derar att du använder en ordbok.
De studerande är olycksfallsförsäkrade
av skolan under kurstiden.

Obligatorisk närvaro

På kursen följs samma regler som på ar
betsplatserna på Åland. Du måste delta i
utbildningen varje dag som undervisning
ordnas. Du får inte vara borta utan tillstånd eller giltig orsak (sjukdom).

Antagning och intervju

Antagning till kurserna sker av Ams. När
du har registrerat dig som arbetssökande
fyller du i en ansökningsblankett på Ams.
Blanketten kan även laddas ner på www.
ams.ax. Nya studerande blir kallade till
intervju på Medis.

Studievägar och delkurser
Det finns tre studievägar och fyra olika kurser. Följande erbjuds 2-3 ggr/läsår om till
räckligt antal sökande finns:
Studieväg 1 Kurs A, B, C och D 90 sv - kort eller ingen skolbakgrund
Studieväg 2 Kurs B, C och D
70 sv - minst grundskola, kan läsa och skriva det
			egna modersmålet
Studieväg 3 Kurs C och D
50 sv - minst grundskola, kan läsa och skriva det
			
latinska alfabetet
Kurs A (30 sv)

Kurs B (10 sv)

Kurs C (30 sv)

Kurs D (20 sv)

Grundläggande
språkfärdighet och
litteracitet samt
modersmålsstöd.

Grundläggande
språkfärdighet och
litteracitet samt
alfabetisering.

CEFR A1-A2
Svenska, samhälle,
kultur, vägledning,
arbetslivsorientering
och praktik.
Allmän språkexamen
grundnivå.

CEFR B1.1
Svenska, samhälle,
kultur, vägledning,
arbetslivsorientering
och praktik.
Allmän språkexamen
mellannivå.

Europeiska nivåskalan för språk- CEFR
Grundläggande språkfärdighet - A1
Kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Kan presentera sig själv och ställa eller
besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden. Kan samtala
på ett enkelt sätt om den andra personen är beredd att prata långsamt och tydligt eller om
formulera sig.

Grundläggande språkfärdighet - A2
Kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden, t.ex. information om sig
själv och sin familj, närmiljön och vardagliga sysselsättningar. Kan delta i samtal och rutin
uppgifter som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om välkända ämnen och
sysselsättningar. Kan på ett enkelt sätt beskriva sig själv, sin familj och sitt arbete.

Självständig språkfärdighet - B1
Kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardspråk om välkända företeelser som arbete, skola,
fritid o.s.v. Klarar av de flesta situationer som kan uppstå vid resor i länder eller områden där
språket talas. Kan yttra sig om välkända ämnen och personliga intresseområden på ett enkelt
och sammanhängande sätt. Kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva er
farenheter och händelser, drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Kan kortfattat motivera
åsikter och idéer.

För mer information:
Kontakta biträdande rektor Pia Engblom
pia.engblom@mariehamn.ax
tfn 531 637

Innan du söker till Sfi
Säg inte upp dig från ditt arbete innan du utrett dina rättigheter!

Fråga FPA (Folkpensionsanstalten):

Är jag socialförsäkrad?
Nygatan 7A, Mariehamn | tfn 020 635 8002 | www.fpa.fi

Registrera dig som arbetssökande på AMS.
Nygatan 5, Mariehamn | tfn 25 000 | www.ams.ax

Fråga AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet):

Hur anmäler jag mig till kursen?
Nygatan 5, Mariehamn | tfn 25 501 | www.ams.ax

Allmänna kurser
i svenska
Medis ordnar också veckokurser i svenska för inflyttade. Veckokurserna har lektioner en eller två
gånger i veckan, både dag och kväll. Kurserna
ordnas på olika nivåer. Platserna ges åt dem som
anmäler sig först.
Man betalar själv kursavgift och kursmaterial.
Dessutom ordnar Medis kurser i svenska för personer i arbete i samarbete med arbetsgivarna.
Mer information hittar du i Medis kurskatalog eller
på www.medis.ax.

Postadress:
Styrmansgatan 1
22100 MARIEHAMN

Informationskontor för
inflyttade:
tfn 531 641
info@kompassen.ax

Telefon: (018) 531 637
biträdande rektor
Pia Engblom
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The courses start 17.8.2022
(If there are enough applicants).
Monday-Friday 08.15 to 11.00 and 12.00 to 15.00.

The courses (35 hrs/week) are held at Medis Institute of Adult Education
(opposite the city library).

What is Sfi?

Sfi is a labour market training scheme
available for immigrant job seekers who
need to improve their Swe
dish. The
courses are funded by the Government
of Åland (Department of Education and
Culture).

Who can study Sfi?

Free of charge

The tuition and the course material are
free of charge, but we recommend that
the students use their own dictionaries.
Accident insurance is provided by the institute during the courses.

Compulsory attendance

Admission requirements are as follows:
You must be a resident of Åland, be covered by the Finnish social security system
(FPA) and be registered as a job applicant
at Ams (the Åland Job Centre).

The same rules apply during the courses
as at workplaces on Åland . Attendance
is compulsory during all the course days.
Students may not be absent without permission or without an acceptable reason
(illness).

Course contents

Application and admission

The course focus is on language and
communication. This includes the four
language skills of listening, reading,
speaking and writing. Cultural and social
studies, information about the job market,
career guidance and practical experience
are also included.

Admission to the courses is granted by
Ams in cooperation with Medis. When
you are registered as a job applicant you
must fill in an application form at Ams.
The form can also be downloaded from
www.ams.ax. New students will be called
to an interview at Medis.

Study programs and courses
The following programs are offered two or three times per academic year (if there are
enough applicants):
Study program 1 Courses A, B, C and D
				

90 sw (study weeks) - short or no school 		
background

Study program 2 Courses B, C and D
			

70 sw – at least primary school; can read
and write in their native language

Study program 3 Courses C and D
			

50 sw – at least primary school; can read 		
and write the Latin alphabet

Course A (30 sw)

Course B (10 sw)

Course C (30 sw)

Course D (20 sw)

Basic language
skills and literacy
plus native language support.

Basic language
skills and literacy
plus alphabetization.

CEFR A1-A2

CEFR B1.1

Swedish language,
social studies, culture,
guidance, work orientation and practical
experience.
After this course:
Basic level in the
National Language
Proficiency Test
(Allmän språkexamen).

Swedish language,
social studies, culture,
guidance, work orientation and practical
experience.
After this course:
Intermediate level in
the National Language
Proficiency Test
(Allmän språkexamen).

The European Framework of Reference for Languages - CEFR
Basic user - A1
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the
satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask
and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows
and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and
clearly and is prepared to help.

Basic user - A2
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate
relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of
information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her
background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Independent user - B1
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered
in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area
where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar
or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and
briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
For more information:
Please contact assistant principal Pia Engblom
pia.engblom@mariehamn.ax, phone 531 637

Before you apply to Sfi
Do not resign from your job before you have been accepted into a study program!
Ask FPA (Folkpensionsanstalten):

Am I covered by the Finnish residence-based
social security scheme?
Nygatan 7A, Mariehamn | phone 020 635 8002 | www.fpa.fi

Register as job seeker at AMS.
Nygatan 5, Mariehamn | phone 25 000 | www.ams.ax
Ask AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet):

How do I apply to the course?
Nygatan 5, Mariehamn | phone 25 501 | www.ams.ax

General courses
in Swedish
Medis also arranges general courses (on all levels) in
Swedish as a second language. These courses have
classes once or twice a week, both in the daytime and
in the evenings. The first to apply get into the courses.
Students pay for the course material and the tuition.
Moreover, in cooperation with employers, Medis arranges courses in Swedish as a second language for
people who are employed.
For more information, see the Medis course catalogue
or visit www.medis.ax.

Mailing address:
Styrmansgatan 1
22100 MARIEHAMN

Information Office for
Immigrants:
phone 531 641
info@kompassen.ax

Telephone: (018) 531 637
Contact assistant principal
Pia Engblom

