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Välkommen till vår skola

Vi är glada att ha dig här och hoppas att du 
kommer att lyckas bra med dina studier. 

För att hjälpa dig har vi ett häfte med råd och tips. 
De visar vilka rättigheter och skyldigheter du har 
och vilka regler vi har för att skolan ska vara en 
trivsam plats för alla. 

Internet, E-post och Ping Pong
I Ping Pong finns det du behöver veta om dina studier. Här kan 
du också kontakta dina lärare. Ping Pong hittar du på http://
boras.pingpong.se. Du kan också ladda ner appen Ping Pong 
mobile till iPhone eller Android.    Lösenordet till Ping Pong 
skickas till din e-post. Om det inte fungerar ska du prata med din 
lärare. Våra data-ansvariga hjälper dig om du har problem med att 
logga in på din dator. 



OBS! Tänk på att ditt konto i Ping Pong inaktiveras så fort du av-
slutar dina studier på Vuxenutbildningen. Det betyder att du inte 
kommer åt dokument m.m. som du sparat på ditt konto.

Vuxenutbildningens wifi
På Fabriksgatan finns ett öppet wifi (trådlöst nätverk). Det heter bo-
ras_free_internet. Du behöver inget användarnamn eller lösenord.  

Mobilen i skolan
Under lektionstid får du bara använda din telefon för skolarbete. 
Stäng av din ringsignal eftersom den kan störa dina klasskamrater. 

Lunch, kaffe och mikrovågsugn 
Vår cafeteria finns på plan 1 på Fabriksgatan 12. Den är öppen 
alla dagar klockan 7.30 - 15.00. På tisdagar har den öppet till 
klockan 19.30. Det finns kök med kylskåp och mikrougnar både 
på Fabriksgatan och på Bryggaregatan. 

Rent och snyggt
Håll rent och snyggt efter dig. Använd papperskorgarna som 
finns runt om i skolan.

Så betalar du
I cafeterian kan du betala med både betalkort och kontanter. Du 
kan också betala med Swish. Behöver du kopiera finns kopiator i 
biblioteket. Varje kopia kostar 1 krona. 

Rökning
Det är förbjudet att röka inne på skolan och vid skolans ingångar. 

Bön/andakt och andaktsrum
Du får inte be under lektionstid, men gärna under dina raster. Vi 
har ett avskilt rum på Fabriksgatan 12. Rummet är öppet för alla 
elever under skoltid och kan användas för bön.  
Vuxenutbildningen har inga regler för klädsel. 



När du är sjuk eller frånvarande

Sjukdom/ vård av barn (VAB)
Om du eller ditt barn är sjuka och du är borta från skolan måste 
du anmäla det. Kontakta din lärare med SMS, e-post eller Ping 
Pong.  
   Om du är sjuk längre än en vecka måste du lämna in ett sjukin-
tyg. Sjukintyget får du från vårdcentralen.

Kontakt under skoltid
Om du har barn eller andra familjeförhållanden som gör att du 
kan behöva bli kontaktad under skoltid, kan du ge dem Vuxen- 
utbildningens telefonnummer 033-35 81 27.   

Ledighet
Skolan kan ge dig ledigt i upp till fyra veckor. Om du har  
handläggare från Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen 
måste du begära ledighet från dem. 

Dina studier
För att lyckas med dina studier måste du delta aktivt i undervis-
ningen. Här på Vuxenutbildningen finns studiehallar, bibliotek 
och datorer.  

Det finns olika sätt att läsa Sfi
Du kan läsa vid SFI på många sätt. Du kan läsa dagtid, på distans, 
på kvällstid eller flexibelt.  
   Dagtid: Du studerar på för- eller eftermiddag, totalt 15 timmar 
per vecka. 
   Kvällstid: Studierna ges på kvällstid två gånger i veckan.
   Distans: För dig som har datorvana och läser kurs C eller D. 
Du behöver kunna grundläggande svenska. Distans innebär att 
du inte behöver vara i skolan utan kan studera hemifrån med 
hjälp av dator. Du kan låna dator av skolan.



   Flexibelt studiecentrum (Flexen): För dig som arbetar eller är 
föräldraledig. Vi anpassar dina studier efter dina förutsättningar. 
Studierna är på dagtid men antalet timmar och dagar du är i sko-
lan kan variera liksom vilka tider som du går i skolan.
   Sfua: Finns för dig som är akademiker och vill läsa SFI snabb-
are. Kursen är på 30 veckor. Du studerar 18 timmar per vecka. 
För att klara kursen bör du vara van med att använda dator.

Läromedel
Din utbildning är gratis men du behöver själv ta med penna, an-
teckningsblock och suddgummi. Du betalar också för de böcker 
du använder i skolan. 

Bibliotek
I biblioteket kan du låna böcker och lexikon, läsa tidningar och få 
hjälp med att söka information. Men om du skriver/ritar, tappar 
bort eller förstör en bok måste du betala för den.
   I biblioteket finns flera datorer som du får använda på plats i 
biblioteket. Du kan också låna en bärbar dator över dagen. 

Extra stöd i studierna
Prata med din lärare om du vill ha extrahjälp med dina studier. 
Prata också med din lärare om du känner att du behöver studera i 
långsammare eller snabbare takt. Tillsammans tar ni fram en plan 
för hur du ska fortsätta mer framsteg i dina studier.

Resursteamet
Resursteamet finns för att du ska få det extra stöd som behövs 
för att du ska klara dina studier. På Vuxenutbildningen består tea-
met av specialpedagog, speciallärare och kurator. De hjälper bland 
annat dig som har svårt att läsa och skriva.   

Hjälpmedel för funktionsnedsatta
Kontakta din lärare om du behöver mer information om den 
hjälp du kan få. Om du av medicinska skäl behöver hjälpmedel 
ska du lösa det tillsammans med Närhälsans rehabmottagning. 



Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Om du har frågor om dina framtida studier eller vilka yrken du 
kan söka och vad som krävs för att få arbeta kan du prata med 
våra studie- och yrkesvägledare. Av studie- och yrkesvägledare 
kan du också få veta mer om hur det fungerar om du vill söka till 
högre studier. Öppettiderna finns på vår hemsida.

Betyg
Alla som läser Svenska för invandrare får betyg.  

Vad händer om du inte klarar dina Sfi-kurser
För att få betyg måste du klara dina kurser. Om det finns en risk 
att du inte gör det kallas det ”ej tillfredsställande framsteg” och 
det kan leda till avbrott i dina studier hos Sfi.  
   Känner du att du har svårt att hinna med ska du prata med din 
lärare och tillsammans kan ni komma fram till hur du bäst löser 
dina problem med studierna.

Avbrott eller studieuppehåll 
Om du varit frånvarande från skolan i mer än tre veckor utan att 
ha meddelat det anser skolan att du har avbrutit kursen.  Då får 
du inga betyg på kursen. 

Läs andra utbildningar och kurser
Du är välkommen att läsa kurser på Vuxenutbildningen samtidigt 
som du läser på Sfi. Du kan läsa grundläggande vuxenutbildning 
för att få behörighet till gymnasiet, eller läsa en gymnasieutbild-
ning om du har betyg från grundskolan i Sverige eller ditt hem-
land.
   Om du vill fortsätta studera på nästa nivå måste du ansöka till 
den. Kontakta studie- och yrkesvägledarna för mer information.

Ändringar av namn, adress eller telefon 
Om du byter namn, adress, e-post eller telefonnummer ska du 



berätta det för receptionen så snart som möjligt så att vi på skolan 
ska kunna nå dig.  

Stöld och försäkring 
Skolan ansvarar inte för saker du har med dig. Som studerande 
vid Vuxenutbildningen är du olycksfallsförsäkrad under skoltid, 
inklusive resa till och från skolans undervisning genom den kol-
lektiva försäkring som Borås Stad har. 
   
Brand
Om det börjar brinna måste du veta hur du tar dig ut. Läs skolans 
utrymningsplan. Den finns på en tavla i varje lektionssal och i 
korridorerna. 

Din trivsel är viktig
Din och andras utbildning betyder mycket för oss. Därför vill vi 
att alla ska trivas hos oss och känna sig trygga i vår miljö. 

Dina tankar om utbildningen
Vi vill i största möjliga mån hjälpa dig att nå dina mål med dina 
studier men du har ett stort eget ansvar för dina studier. Prata 
alltid först med din lärare om du har synpunkter på kursens inne-
håll. Har du läs- och skrivsvårigheter eller behöver stöd i matema-
tik ska du tala om det för din lärare. Då kan du få den hjälp som 
du behöver.

Demokrati i skolan 
I vår verksamhet är allas tankar viktiga, även din. Vi behöver 
därför höra din röst om hur vi kan göra våra utbildningar bättre. 
Elevdemokratin betyder mycket för oss eftersom den hjälper oss 
att göra våra utbildningar ännu bättre. 

En gång i månaden håller Sfi kursråd i mindre grupper. Här kan 
du som elev delta och ta upp dina tankar som skolan.  



Kontakta oss på Sfi

Administration
Webbplats: boras.se/sfi 
E-post: sfi@boras.se 
Telefon: 033-35 71 30 

Studie- och yrkesvägledning
E-post: vux.syv@boras.se
Telefon: 033-35 58 93 

Specialpedagog, speciallärare, kurator & elevcoach

Specialpedagog Anna Wrzos
E-post: anna.wrzos@edu.boras.se (specialpedagog)
Telefon: 033-35 58 11

Speciallärare Birgitta Levin
E-post: birgitta.lewin@edu.boras.se (speciallärare)
Telefon: 0721-60 08 72

Kurator Maria Johansson
E-post: maria7.johansson@boras.se (kurator) 
Telefon: 033-35 81 37

Elevcoach Hassan Abadir Hassan
E-post: hassan.abadir.hassan@boras.se


