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HERMODS i City & HERMODS i Gottsunda centrum
INTRODUKTION/KORT UTFÖRARPRESENTATION
Hermods är ett av de ledande utbildningsföretagen i Sverige. Vi har haft Sfi-undervisning i Uppsala i
snart 10 år och har tre lokaler i Uppsala, två i city och en i Gottsunda centrum. På Hermods kan du
välja mellan distans och flex som vi även kallar Individuellt anpassade studier (IAS).
STUDIEVÄGAR
Studieväg 3 med nivåanpassning.
STUDIEUPPLÄGG (WEBB/LEKTIONER MED MERA)
Hos oss får du ett brett utbud med tillgång till upp till 20 timmars lärarledda aktiviteter i veckan. Du väljer bland
lektioner, stationer (valbara pass), studiebesök och föreläsningar med samhälls- eller språkanknytning och
studier i vår webbkurs.
Om du behöver, finns också individuell undervisning med vår lärare med specialpedagogisk kompetens. I vår
webbkurs kan dina studier anpassas uppåt och neråt i tempo, allt utifrån dina behov.
ANTAL ELEVER/GRUPP
Olika beroende på aktivitet. Från 1 – 5 personer till 20 – 30 personer.
STUDIETIDER (DAG, KVÄLL, DISTANS MED MERA).
Hos oss kan du läsa både på dagtid, kvällstid och helg. Du kan också välja att kombinera ihop ett eget schema med
olika tider på olika dagar. Hos oss kan du också läsa helt på distans.
OBS! I Gottsunda har vi bara undervisning dagtid. Vill du läsa kväll eller helg ska du välja City.
PEDAGOGISK KOMPETENS
Vi har behöriga och erfarna Sfi-lärare som hjälper dig i studierna, administrativ personal som hjälper dig vidare till
nästa nivå och till vidare studier. Våra Sfi-lärare samarbetar tätt med lärarna på andra kurser som t.ex. sas gr och
engelska. Vi har också en kurator som du kan vända dig till i personliga ärenden.
ÖVRIGT (TILLGÅNG TILL LUNCHRUM, DATASAL MED MERA
I våra lokaler finns tillgång till: elevkök, en samlingssal, flera datasalar med datorer och surfplattor med olika
språkprogram, gratis Wi-Fi m.m.

q KONTAKTA OSS
Besöksadress: Bangårdsgatan 4A
Verksamhetsansvarig:
Maria Rönnqvist
Telefon till SFI: 018-480 19 16
Telefontider: måndag-torsdag
9-10 och 13-14

Kontaktpersoner:
Maria Rönnqvist
maria.ronnqvist@hermods.se
Carolina Fejzic (biträdande utb.chef)
carolina.fejzic@hermods.se
Tove Quennerstedt (biträdande utb.chef) )
tove.quennerstedt@hermods.se

Webbplats/länk till anordnare: http://www.hermods.se/Sfi

u ANSVARIG REKTOR: Satu Molander, satu.molander@uppsala.se
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Lernia
INtRODUktION
Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och
omställning. Vi finns på fler än 100 orter i hela landet. I Uppsala har vi erbjudit SFI-undervisning sedan 2008.
StUDIEvägAR
Vi erbjuder studieväg 1, 2 och 3.
StUDIEUPPLägg
Vi erbjuder lärarledda lektioner som är anpassade efter gruppens behov och förutsättning ar. På lektionerna
arbetar du både enskilt och i grupp.
Du får också handledning i studierna inför självständigt arbete i vår lärplattform Lärportalen. I Lärportalen har du
tillgång till kursmaterial utöver läroboken, övningar, tester, uppslagsverket NE och Utbildningsradions program.
ANtAL ELEvER/gRUPP
Klassrumsundervisning med varierande gruppstorlekar.
StUDIEtIDER
Hos oss kan du studera på dagtid, kvällstid och även på lördagar.
Pedagogisk kompetens och stöd
Våra lärare är behöriga att undervisa i SFI. Flera lärare talar olika språk som arabiska, persiska, grekiska, spanska
och engelska. Vi har både studie- och yrkesvägledare och lärare med specialpedagogisk kompetens. Hos studieoch yrkesvägledaren får du hjälp med din framtidsplanering, ansökningar till komvux och information om vidare
studier. Du får också hjälp med att skicka in dina utländska betyg och certifikat för bedömning.
Övrigt
Vi har datorsal, lunchrum, café, grupprum och trådlöst nätverk. Vi har också ett nära samarbete inom Lernia och
kan erbjuda dig arbetsmarknadsinsatser (AI) om du vill kombinera studierna med arbetssökande, och lots för dig
med etableringsplan.

q KONTAKTA OSS
Besöksadresser: St Persgatan 22 A–B och S:t Olofsgatan 9B
Verksamhetschef:
Anna-Li Zayas Danielsson
anna.li.danielsson@lernia.se

Utbildningsansvarig teoretiska utbildningar:
Anna-Li Zayas Danielsson, anna.li.danielsson@lernia.se

Webbplats: www.lernia.se/Utbildning/Utbildningstyper/Sfi---svenska-for-invandrare/

u ANSvARIg REktOR: Satu Molander, satu.molander@uppsala.se
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VUXENUTBILDNINGEN LINNÉ (Utbildnings- och jobbcenter)
INTRODUKTION/KORT UTFÖRARPRESENTATION
Vuxenutbildningen Linné är en skola för vuxna. Den ligger vid Fyrisån nära centrum.
Här kan du läsa Sfi men också andra ämnen som till exempel matematik och engelska.
Linné har arbetat med Sfi i Uppsala i över 25 år. Lärarna är välutbildade och har lång erfarenhet av Sfi-undervisning.
De är duktiga på att ge eleverna de kunskaper som krävs för att nå kursmålen och klara de nationella proven.
Som Sfi-elev får du en bra grund i språket både muntligt och skriftligt.
Linné erbjuder Sfi för alla. Både den som har kort utbildning från hemlandet och den som har gymnasie- eller
högskoleutbildning får en bra och effektiv språkundervisning.
STUDIEVÄGAR

STUDIEUPPLÄGG (WEBB/LEKTIONER MED MERA)
Gruppundervisning med möjligheter för varje elev att läsa i sin egen takt. Tillgång till många datorstödda språkträningsprogram. Alla lektioner är lärarledda men via skolans lärplattform kan du som elev också få hjälp av din
lärare.
ANTAL ELEVER/GRUPP 15 – 30 beroende på nivå.
STUDIETIDER (DAG, KVÄLL, DISTANS MED MERA).
10 – 20 timmar per vecka eller efter elevens behov
Dag
förmiddag eller eftermiddag
Kväll
måndag och torsdag
4 timmar per vecka
PEDAGOGISK KOMPETENS OCH STÖDFUNKTIONER
Lärarna har hög kompetens i att undervisa i Sfi. De kan organisera undervisningen så att eleverna får träna alla
språkliga färdigheter – tala och förstå talad svenska, läsa och skriva. I undervisningen används digitala
hjälpmedel som smartboard och läsplatta.
ÖVRIGT (TILLGÅNG TILL LUNCHRUM, DATASAL MED MERA)
Datasal. Lunchrum med dryckesautomater och mikrougnar. Gott om uppehållsrum för eleverna. Elevstudieplatser
med datorer i studiehall.

q KONTAKTA OSS
018-727 49 00 (reception)
Besöksadress:
Västra Strandgatan 11
Verksamhetsansvariga rektorer:
Jesper Hedin, jesper.hedin@uppsala.se
Anneli Sallin (bitr, rektor) anneli.sallin@uppsala.se

u ANSVARIG REKTOR: Jesper Hedin

Kontaktperson:
Isabelle Borg (bitr, rektor)
isabelle.borg@uppsala.se

Webbplats/länk till anordnare:
www.linnevux.uppsala.se
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