”På Malmö Sfi-skola är studierna helt individanpassade, och den
stora flexibiliteten hjälper dig att snabbt nå dina mål. Eleverna
som väljer Svenska för entreprenörer lär sig inte bara ett andraspråk – i undervisningen tar vi dessutom upp relevanta ämnen
för alla nyföretagare. Det kan handla om allt från hur man bäst
marknadsför sitt företag till praktiska frågor som rör deklarationer och skatter.”
SANDRA MAGNUSSON, LÄRARE I SFI,
SVENSKA FÖR ENTREPRENÖRER

Malmö Sfi-skola
Huvudman och ansvarig för Malmö Sfi-skola är Eslövs folkhögskola i samverkan
med Folkuniversitetet. Med hjälp av behöriga, välutbildade lärare bedriver Eslövs
folkhögskola undervisning i Sfi i Folkuniversitetets lokaler i Malmö och med hjälp
av Folkuniversitetets lärplattform.

Malmö Sfi-skola
– mitt i city
Du hittar oss på Propellergatan 1 i Västra
Hamnen, Malmö.
Hit tar du dig enkelt med buss
nr 2 eller nr 3 från Malmö C.

MALMÖ Sfi-SKOLA
MALMÖ C

www.folkuniversitetet.se/malmosfiskola
E-post: malmosfiskola@folkuniversitetet.se

Malmö Sfi-skola – intensivstudier
och yrkesinriktad svenska
Anmäl dig idag. Prata svenska om 6 månader!
All Sfi är kostnadsfri, och du har själv rätt att bestämma vilken skola du vill studera vid.

Välkommen till Malmö Sfi-skola!
Språket är nyckeln till det mesta. Med goda kunskaper i svenska tar
du dig enklare ut i samhället, till fortsatta studier eller arbete. Malmö
Sfi-skolas huvudman, Eslövs folkhögskola, har mer än hundra års
erfarenhet av vuxenutbildning och en bredd från grundskolenivå,
gymnasienivå till eftergymnasiala yrkesutbildningar. Tillsammans
med Folkuniversitetets välutbildade lärare vet vi vad som krävs för
att skapa en inspirerande lärmiljö som leder till snabba och goda
resultat. Skolans digitala profil och vår internetbaserade lärplattform
Moodle spelar här en central roll.
Intensivstudier i snabb takt
All vår undervisning utgår från en enda
person: dig. Hos oss studerar du på heltid
i snabb takt, vilket innebär 25 undervisningstimmar per vecka. Tillsammans med
din lärare skapar du din egen, personliga
utvecklingsplan. I genomsnitt brukar det
ta 6 månader från start till mål.

Kombinera med en
yrkesutbildning
Utöver den vanliga Sfi-utbildningen erbjuder vi även yrkesinriktad Sfi. I kursen
Svenska för entreprenörer kombineras
språkundervisningen med kurser om
det svenska samhället, företagande och
entreprenörskap.

Individuella studier
Du börjar på den kursnivå som
passar dig bäst, och i takt med
att dina kunskaper växer flyttar
du vidare. Du och din lärare
bestämmer tillsammans när det
är dags att byta grupp.
Valbara stödlektioner
Uttal, grammatik eller skrivträning? Utöver den kurs du går
väljer du varje vecka mellan olika
stödlektioner - ämnen du känner
att du behöver träna lite extra
på. På stödlektionerna blandas
elever från olika kursnivåer.
All teaching is in Swedish.
Såklart!
På Malmö Sfi-skola pratar vi
svenska, direkt från start. Det
betyder att du tränar dina språkkunskaper under hela skoldagen,
vilket ger en snabbare och bättre
utveckling.
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Välutbildade,
engagerade lärare
Alla våra lärare är välutbildade,
och deras stora ämneskunskap
gör lektionerna intressanta och
varierande. Flera har dessutom
erfarenhet av att byta hemland
mitt i livet, och vet vad det
innebär samt vilka frågor som
kan uppstå.
Vårt klassrum begränsas
inte av 4 väggar
På Malmö Sfi-skola sker lärandet inte bara i klassrummet.
Vi bjuder regelbundet in föreläsare och gör ofta studiebesök
till platser som kan vara
intressanta: Stadsbiblioteket,
Malmö Konstmuseum, Skånes
Dansteater, föreningen Mine,
Skatteverket…
Lär mer på vår lärplattform
Moodle är Malmö Sfi-skolas
lärplattform på internet. Här
hittar du dagligen information
om schema, läxor, meddelanden
och genomgångar från din lärare, samt en massa bra övningar
som låter dig att träna allt från
grammatik till uttal.

