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Kommunen skall inom den kommunala vuxenutbildningen tillhandahålla en sammanhållen
utbildning för de elever som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet
etableringsprogrammet för vissa nyanlända invandrare och som på grund av kort
utbildningsbakgrund inte bedöms kunna matchas mot arbete under sin tid i programmet.
Arbetsförmedlingen gör bedömningen att den som saknar avslutad svensk
gymnasieutbildning eller motsvarande har en kort skolbakgrund. Kravet på att ta del av
utbildning under etableringsprogrammet brukar kallas utbildningsplikt.

Vuxenutbildningen ska, enligt skollagen 2010:800, ha en plan för utbildningen som
ska fastställas av huvudmannen.

Utbildningsplanen grundar sig på följande bestämmelser:

Skollagen (2010:800)
Kommunal vuxenutbildning 20 kapitlet

Förordning (2011:1108) om Vuxenutbildning
2 kap 24§

Varje elev skall ha en upprättad studieplan och det är hemkommunen som ansvarar för att
den upprättas. Planen skall innehålla uppgifter om den enskildes mål med studierna och
planerad omfattning. I den individuella studieplanen ska det framgå vilka kurser eleven
planerar att delta i. Planen ska upprättas i samverkan med eleven och revideras vid behov.

Utbildningens syfte

Målet är att varje elev efter att den sammanhållna utbildningen är avlutat ska ha fått sådana
kunskaper han eller hon behöver för att etablera sig på arbetsmarknaden eller för att
studera vidare inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola eller annan utbildning.

Den sammanhålla utbildningen skall ges så att varje elev har möjlighet att utifrån sina
förutsättningar och behov kan kombinera sina studier i sfi med andra studier. Genom
blockläsning möjliggörs att eleverna får ett schema som innehåller både sfi och andra kurser
ur det befintliga utbudet utifrån elevens förutsättningar och mål med studierna. Elever inom
den sammanhållna utbildningen studerar sfi och kan komma att studera andra kurser med
andra elever som inte omfattas av utbildningsplikten.



Utbildningens innehåll

Utbildningen ska utformas utifrån elevens förutsättningar och behov. Elever som helt saknar
skolbakgrund eller som har mycket kort utbildning från hemlandet får inledningsvis
kombinera sina studier på sfi med att bygga upp sin studieteknik och förbereda sig för vidare
studier. Elever inom den sammanhållna utbildningen som har en viss skolbakgrund eller en
längre skolbakgrund och därmed en mer utbyggd studieteknik kan studera fler kurser inom
ramen för det befintliga kursutbudet utifrån sina förutsättningar, behov och mål med
studier.

Den sammanhållna utbildningen för elever med utbildningsplikt inom
etableringsprogrammet studerar minst 15 timmar sfi och kombinerar de studierna med
orienteringskurser, kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Även andra insatser som
är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen såsom praktik och
motivationshöjande insatser.

Utbildningens omfattning

Den sammanhållna utbildningen för elever som omfattas av utbildningsplikt ska bedrivas
i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23
timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod.
Utbildningen får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer att det
finns särskilda skäl.


