
Svenska i butik
För dig som Är KLAr PÅ sFi d och viLL KombinerA studier 

PÅ grundLÄggAnde nivÅ med utbiLdning tiLL ett yrKe

Språkkurs:



Den här kursen är till för dig som behöver behörighet på grund- 
läggande nivå, alltså motsvarande svensk grundskola, men också 
har som främsta mål att få jobb inom ett år efter studierna.

när du läser svenska i butik kommer du att vara halva tiden på botkyrka 
Folkhögskola och studera Allmän kurs, och halva tiden på second 
hand-butiken hela människan i tumba och träna svenska i arbete.

Vad ingår?
Ämnena som ingår på Allmän kurs är svenska som andraspråk på 
grundläggande nivå, matematik och samhällskunskap.

i butiken kommer du att få träna på allt som förekommer i en butik, 
som kundbemötande, kassahantering, skyltning, lagerarbete, 
prismärkning, städning etc. under tiden kommer du bara att prata 
svenska med dina kollegor och kurskamrater, och naturligtvis 
kunderna som finns i butiken samtidigt som du! Du kommer också 
att träna ord och texter med tydlig koppling till yrkeslivet.

mot slutet av utbildningen letar vi praktikplats tillsammans med er, 
för en femveckors praktikperiod, då tränar vi också på intervju- 
situationer och cv-skrivning.

Vad har jag med mig när jag slutar?
målet är att du vid avslutad utbildning har fått behörighet, alltså 
godkänt resultat i matematik, samhällskunskap och svenska som 
andraspråk på grundläggande nivå. du kommer också att få intyg 
och referenser från butiken där du har tränat, som visar att du kan 
hantera en kassa och annat arbete som förekommer i butik.
vi kommer även hjälpa dig med jobbsökning mot slutet av kursen, 
och vårt mål är att du är i arbete inom ett år efter avslutad kurs hos oss!
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Hur kan jag förbereda mig?

Vi vill att du har kunskaper motsvarande SFI D för att kunna hänga med i den här 

kursen. Om du inte riktigt är på den nivån ännu, eller bara vill friska upp dina 

kunskaper lite, så finns det en förberedande språkkurs som ges av studieförbundet 

Bilda under sommaren. Kursens mål är att du ska träna upp dina kunskaper i 

svenska tillräckligt för att kunna gå Svenska i Butik efteråt.

Vilka är vi?

Den här kursen hålls av Botkyrka Folkhögskola, som samarbetar med Hela Människan, 

Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och studieförbundet Bilda. Du kan alltid 

vända dig till någon av dessa instanser för att få information om Svenska i Butik! 

Kursinformation

•	 Kursens	längd:	1	år.

•	 CSN-berättigande.

•	 Gruppstorlek:	ca	15	personer.

•	 Studietakt:	Heltid	30	timmar/vecka.

•	 Förkunskaper:	SFI	D.

Mer
information 

på:
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tomtbergavägen 14, 145 67 norsborg

info@botkyrkafolkhogskola.org

08-534 708 80

facebook.com/botkyrkafolkhogskola

#utbiLdningFörvuXnA  •  #studiegLÄdJe  •  #gemensKAP  •  #mertidAttLÄrA 
#LÄrAFörLivet  •  #PersonLigt  •  #sAmArbete  •  #mötesPLAts  •  #nyAmöJLigheter

Studera & utvecklas
med andra,

väx tillsammans!

Ansök på:

www.botkyrkafolkhogskola.org
eller hämta en blankett hos oss

i samarbete 
med:




