
Hej och välkommen till 2D2! 

Jag heter Pernilla Blom och kommer att vara din lärare under hösten 2019 

tillsammans med Ulrika Jonsson. Här finns viktig information som du behöver veta 

när du studerar på Sfi i Sandviken. 

 

Frånvaro 

Om du inte kan komma till lektionen ska du anmäla frånvaro genom att ringa/sms:a 

mig på telefonnummer 070-553 85 65 eller Ulrika på 070-9374369. Det går också bra 

att skicka mejl till pernilla.blom@edu.sandviken.se eller 

ulrika.jonsson@edu.sandviken.se.  Anmäler du inte frånvaro eller har en ogiltig 

anledning att vara borta så kan detta påverka din försörjning. Får du tid hos 

tandläkaren/sjukhuset etc. så ska du ändra tiden till ett tillfälle då du inte har lektion. 

 

Du har ett schema där tiderna är väldigt viktiga. Börjar vi 8.00 så förväntar vi oss 

att du är där senast 8.00. Du bör inte komma försent. Sluttiderna är lika viktiga. Du 

bör inte sluta tidigare. Om du kommer sent kan det påverka ditt försörjningsstöd och 

studieresultat. Dessutom skapar det problem för läraren och de övriga eleverna. 

Om du inte är aktiv i dina studier eller har mycket ogiltig frånvaro kan du vara 

tvungen att lämna din plats på Sfi. Det är kö till Sfi och många personer väntar på att 

få studera. Det är viktigt att du tar tillvara på din tid här. 

 

Självstudier  

Du studerar 15 timmar varje vecka i skolan, övrig tid (25 timmar) är det meningen att 

du ska vara aktiv på annat sätt, t.ex. praktik, arbete eller självstudier. Du kommer att 

få läxa varje vecka som vi förväntar oss att du studerar. Det är viktigt att du gör läxan 

för att dina studier ska gå så fort som möjligt. Det är också viktigt att du repeterar det 

som vi har arbetat med i skolan. 

 

När är jag klar med kurs D? 

För att bli godkänd på kurs D måste du klara kursens alla kunskapskrav och det är 

lärarna som bedömer det. Kunskapskraven hittar du på bloggen under Kurs D. När 

du är klar med kursen avslutar du med att göra ett Nationellt prov.  
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Mentorssamtal 

På fredagar klockan 11-12 har 2D2 mentorstid och då har du möjlighet att boka tid 

med din lärare för att prata om hur det går för dig på kursen, vad du ska träna mer på 

och uppdatera din individuella studieplan. 

 

Lärplatta och blogg 

Under din tid på kurs D kommer du att få låna en lärplatta av skolan. Den ska hjälpa 

dig i dina studier och göra att du lär dig svenska snabbt och på ett bra sätt. Du har 

ansvar för lärplattan som du lånar och ska alltid ta med den till lektionerna. 

Vi har en blogg: www.sfi2d2.wordpress.com. Där finns viktig information om läxor, 

vad vi studerar på lektionerna och vad som händer på skolan. Titta och skriv ofta i 

bloggen.  

 

 

Lycka till med dina studier i svenska!  

 

Hälsningar Pernilla  

http://www.sfi2d2.wordpress.com/

