
Testa dig själv! 
Har du minst 2 års akademiska 
studier? 
Ja Nej 

Är du inskriven på Arbets-
förmedlingen? 
Ja   Nej 

Vill du hitta snabbaste vägen 
till rätt jobb? 
Ja  Nej 
 
Om du har svarat ja på dessa 
tre frågor kan du ha rätt att gå 
Korta vägen och nå dina mål. 

Vad gör vi i Korta vägen:
• Ser dig som akademiker
• Tar fram dina behov
• Lär dig just det du behöver
• Ger kunskaper om arbete 

i Sverige
• Undervisar i akademisk 

svenska och metodik inom 
högre utbildning för dig 
som behöver

• Hjälper dig att hitta in på 
arbetsmarknaden

• Ordnar praktik i ditt yrke 
eller nya yrke.

Men betyg i svenska då?
Efter att ha deltagit i Korta vägen 
har de flesta fått tillräckliga 
kunskaper för att göra prövning 
för komvuxbetyg i svenska som 
andraspråk OCH har kommit 
närmare eller fått arbete i sitt 
eget yrke. 

Nya Korta vägen
för dig som är akademiker
Ta den kortaste och snabbaste vägen till ett jobb inom ditt yrke eller till 
vägledning för att nyorientera ditt yrkesval! Du behöver ha minst två års 
akademiska studier, vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och ha goda 
kunskaper i svenska. Korta vägen är en utbildning på heltid under max  
6 månader. Vi anpassar insatsen utifrån din bakgrund och dina behov: 
för dig som har en utländsk utbildning eller för dig  som varit borta från 
arbetsmarknaden en längre tid.

För mer information
kontakta:

Koordinator Sofie Tegvall 
Telefon: 036-290 64 22 
E-post: kv.jkpg@
folkuniversitetet.se

Läs mer på 
folkuniversitetet.se/
kortavagen_jonkoping

”Jag har utvecklat 
språket mycket genom att 

studera svenska 8 timmar per dag. 
- Börjar bilda mina nätverk genom 

att få praktikplats…”
Mohammed Al-Harazi 

Ekonom inom redovisning 
och revision

“Jag har fått väldigt bra 
feedback  gällande frågor om 
CV, personligt brev, intervju 

och jobbansökan.” 
”....ett bra stöd i jobbsökan-
det, känner mig inte ensam 

som arbetssökande.”
Biljana

Det är Arbetsförmedlingen 
som bedömer och beslutar om 
du kan få delta i Korta vägen.


