”För dig med en utländsk akademisk
lärarexamen. Ta chansen att snabbare
lära dig svenska språket och få
möjlighet att praktisera i den
svenska skolan”

Är du utbildad lärare från
ditt hemland? Då är denna
utbildning något för dig!
Utbildningen Svenska för akademiker –
inriktning pedagogik vänder sig till dig
som har en avslutad utländsk akademisk
lärarutbildning på minst 2 år.
Utbildningen behöver inte vara bedömd
av Universitets- och Högskolerådet
(UHR), men du måste uppvisa ditt
examensbevis vid ansökan.

För mer information och ansökan:

HÖGSKOLECENTRUM
VUXENUTBILDNING I ARBOGA
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Camilla Åberg, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 073-765 74 79
E-post: camilla.aberg@arboga.se
Liza Stenlund, samordnare och lärare
Telefon: 070-333 61 51
E-post: liza.stenlund@edu.arboga.se
Webb: www.hc.arboga.se
Högskolecentrum, Gunnarsrovägen, 2, 732 21 Arboga

Svenska för
akademiker
– inriktning pedagogik

Målet

Behörighetskrav

•

Att personer med en avslutad utländsk akademisk
lärarutbildning snabbt ska få kunskaper i svenska
språket samt få en inblick i det svenska skolsystemet.

•

Betyg i SFI B.

•

En avslutad utländsk lärarexamen på minst 2 år.

Att eleven ska få betyg i svenska 3 som andra språk
för att ha möjlighet att söka utländska lärares
vidarutbildning, ULV, för att sedan ansöka om
en svensk lärarlegitimation.
Att korta ner individens väg till etablering på den
svenska arbetsmarknaden.

•

Individens kunskap och kompetens tillvaratas.

•

Snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Upplägg

•

Snabbare integration genom bland annat praktik
inom skolan.

•

Fokus i svenska språket och att individens tidigare
pedagogiska kunskaper tillvaratas.

•

Möjlighet för individen att snabbare utveckla
sin språkkunskap i svenska.

•

Praktik i skolan två dagar i veckan, inom bland
annat ditt undervisningsämne.

•

Möjlighet att söka utländska lärares vidareutbildning,
ULV, på universiteten, för att sedan kunna ansöka
om en svensk lärarlegitimation.

•

•

Praktiken varvas med teori tre dagar i veckan
med bland annat:
•

Intensivstudier i svenska språket, från SFI-nivå C
till svenska 3-nivå som andra språk.

•

Pedagogiska arbetssätt inom skolan.

•

Introduktion av lärarens uppdrag i den
svenska skolan.

•

Kunskap om vilka lagar och förordningar som
styr förskolans och skolans verksamhet.

•

Kurser inom pedagogik.

•

Studiebesök

Högskolecentrum erbjuder:
•

Utbildade och erfarna pedagoger.

•

En flexibel utbildningsstruktur.

Varför denna satsning?

•

Fina anpassade lokaler.

Vinster för individen:

•

2 minuter från resecentrum som erbjuder goda
förbindelser med tåg och buss för elever som
kommer från andra kommuner.

OBS! Vi garanterar inte att eleven blir antagen till ULV
(utlänska lärares vidareutbildning) men vi ger förutsättningarna

Ansökan
Antagning till utbildningen sker löpande under året.

Studiefinansiering
Studierna är avgiftsfria. Du har möjlighet att ansöka
om studiemedel. Ansökan görs hos Centrala
studiestödsnämnden, CSN.
www.csn.se

