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Yrkessvenska B Spår 2

Behöver din
personal bli bättre
på svenska?
Nu finns möjlighet för dig som arbetsgivare att
få riktad språkundervisning för dina medarbetare.
Insatsen administreras och bekostas av Arbetsförmedlingen. Leverantör av insatsen är Eductus.

Välkommen till framtiden

Positiva effekter
Positiva effekter för arbetsgivare
och individ
Vid ett flertal tillfällen har vi fått
veta att möjligheten att få fortsatt
stöd i språkutvecklingen påverkat
arbetsgivare att ta emot personer
med annat modersmål än svenska.
Vi tror att det ger en trygghet i att
veta att en tredje part tar ansvar för
den fortsatta språkutvecklingen.
Att bli bättre på svenska gör att
den enskilde individen får bättre
förutsättningar att gå över i en
icke subventionerad anställning
och befästa sin position i arbetslivet.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss!
Helena Honti
helena.honti@eductus.se
072-516 83 85
Nesat Sonki
nesat.sonki@eductus.se
072-202 07 79
Susanne Lantz
susanne.lantz@eductus.se
076-000 24 43

Yrkessvenska B Spår 2
För vilka finns denna möjlighet?
Insatsen vänder sig till personer med en subventionerad anställning eller
praktik och ett bedömt behov av att utveckla sin svenska för att etablera sig
på den svenska arbetsmarknaden. Det är du som arbetsgivare som signalerar
till Arbetsförmedlingen om behovet finns. Personer som omfattas har antingen en praktik eller en subventionerad anställning. Insatsen kallas Yrkessvenska B Spår 2: Yrkessvenska med APR/Anställning.
Arbetsförmedlingen har mer omfattande information om vilka som kan
komma att omfattas av insatsen. Insatsen gäller även för de personer som
genomför en av kommunen eller Arbetsförmedlingen initierad praktik (APR).
Vilket innehåll har språkundervisningen?
Innehållet i språkundervisningen har fokus på individens arbetsuppgifter
och behov. Arbetsgivaren har stort inflytande över språkinsatsens innehåll.
Eductus ansvarar för att utbildningsinnehåll skapas och ligger som grund för
undervisningen. Förmågor som tala och skriva tränas parallellt med ordinlärning och begreppsförståelse. Att kunna kommunicera, interagera och dokumentera i yrket är ett övergripande mål. Insatsen arbetar med det specifika
yrkets svenska i tal och skrift.
Hur mycket språkundervisning kan min personal få?
Insatsen omfattar 4 timmar i veckan eller 8 timmar varannan vecka. Utbildningen sker på individens praktik- eller arbetsplats och anpassas efter
pågående aktivitet. Utbildningen kan också ske i Eductus lokaler om det är
ett bättre alternativ. Tiden för insatsen är 3-6 månader men kan förlängas
om individens behov av språkutvecklande insats kvarstår. Eductus är rådgivande och det är Arbetsförmedlingen som avgör om insatsen är aktuell för
deltagaren.

Växel Eductus
0771-10 49 00

På Matchning & Utveckling är vi experter
på att matcha arbetssökande mot jobb
och studier genom varumärkena Eductus
och Hermods. Vi finns på drygt 50
orter från norr till söder och är en del
av AcadeMedia, norra Europas största
utbildningskoncern.
www.mou.se | info@mou.se
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