
GRUNDLÄGGANDE 
YRKESSVENSKA, 20 veckor
 

För dig som funderar på att läsa en yrkesutbildning men behöver 
grundläggande språkkunskaper i svenska först.

Du ansöker via webbansökan: 
www.eslov.se/vux

Här ser du även sista datum för ansökan. 

Glöm ej att bifoga betyg vid ansökan.

2023-03-01 för start höst 2023

Utbildningens mål
Syftet med utbildningen är att få grundläggande kunskap i svenska för att 
sedan kunna läsa mot ett yrke inom vård och omsorg, barn och fritid eller 
teknik.



Vi finns på

Carl Engström-skolan
Östergatan 15 i Eslöv

För mer information och 
vid frågor, kontakta 

studie- och yrkesvägledarna:

telefon: 0413-642 35
e-post: vagledning.vux@eslov.se

För mer information om 
Vuxenutbildningen eller om 
studie- och yrkesvägledarnas 

öppettider, besök:
www.eslov.se/vux

Studiemedel - CSN

Antal poäng: 200-500

Studietid: 20 veckor

Studietakt: Individuell 

Kursstart: augusti 2023

Ansök på 
www.eslov.se/vux

Studiestöd: Alla kurser utom SFI 
kan läsas med studiestöd (CSN)

Om utbildningen

Du läser den grundläggande 
orienteringskursen Yrkessvenska 
samtidigt som du läser på sfi eller 
på grundläggande svenska som 
andraspråk.

Inriktning

Yrkessvenska kan läsas 

mot Vård och omsorg

mot Barn och fritid eller

mot Teknik

Du pratar med studie- och 
yrkesvägledare och ni bestämmer 
tillsammans om du även ska läsa 
någon valbar kurs.

Utbildningen är gratis. 
Utgifter för läroböcker betalar du 
själv för. 

Studiemedel kan sökas hos CSN.

Studieform och omfattning

I skolan, 20 veckor, upp till 100 %.

Kurser som ingår

Kurs/Poäng/Kurskod

• Yrkessvenska  
  orienteringskurs 
  / 50 p / 

• Sfi 

  eller

• Grundläggande Svenska som 
  andraspråk, delkurs 1-4 
  / 100-200 p /GRNSVAA/GRNSVAB/
  GRNSVAC/GRNSVAD

Valbara kurser

• Digital kompetens
  orienteringskurs
  / 100 p /

• Studieteknik
  orienteringskurs
  / 50 p /

• Arbetsmarknadens villkor
  orienteringskurs
  / 50 p /

• Samhällskunskap introduktion
  orienteringskurs
  / 50 p /

Med reservation för feltryck och 
individuella ändringar

Ansökan 
(Hur och var ansöker jag?)

Du behöver e-legitimation 
(BankID, Mobilt BankID, Telia 
e-legitimation eller Freja eID+) för 
att ansöka till våra utbildningar.

Tänk på att ha dina tidigare 
skolbetyg tillgängliga, betyg ska 
bifogas i ansökan.

Om du inte är bosatt i Eslöv krävs 
även ett godkännande från din 
hemkommun.

Har du frågor kring din ansökan? 
Kontakta våra studie- och yrkes-
vägledare.

Saknar du e-legitimation? - 
Kontakta oss på telefon 
0413-625 21 eller via e-post 
vuxenutbildningen@eslov.se

Vi utbildar för 
framtiden!


