
Så här enkelt är det 
att söka till sfi



Logga in med ditt bank-id.
Det gör du på sidan helsingborg.se/vuxansokan1

Välj ”Ansökan till vuxenutbildningen i Helsingborg”.2

Klicka på den rubrik som stämmer in på det du vill ansöka till. 
Till exempel Yrkesutbildningar.3

Ansökan till Vuxenutbildningen i 
Helsingborgs stad

Kursutbud
      
      A K T U E L L A - U T B I L D N I N G A R:
      Har du behov av särskilt stöd? Klicka här.
      SVA grundläggande (SAS)
      Kurser på grundläggande nivå motsvarande årskurs 7-9
      Kurser på gymnasienivå
      Yrkesutbildningar
      Gymnasiearbete
      Prövning
      SFI i kombination
      Yrkessvenska i kombination med sfi
      Yrkesutbildning i kombination med sfi
      GDPR
      Söka studiestöd - CSN
      Söka utbildning i annan kommun
      Sökande från annan hemkommun
      Anmälan Visstidsanställda USK

Logga in med ditt bank-id.
Det gör du på sidan helsingborg.se/sfi

Välj ”Ansökan SFI”

Välj ”Utbildning i svenska för invandrare (SFI)”
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Klicka på knappen ”Välj”

Klicka på knappen ”Gå vidare”

Svara på alla frågor
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Fyll i utbildningsmål och motivering. 
Under övrigt kan du fylla i önskad studiestart, studietakt och annat som 
kan vara bra för antagningsenheten att känna till.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.
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Bifoga betyg från dina tidigare studier. 
Om du läst på vuxenutbildning i Helsingborg behöver du inte bifoga dessa 
betyg.
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Läs igenom din ansökan.
Godkänn och skicka.13

HELSINGBORG.SE/VUXENUTBILDNING

Bifoga betyg från dina tidigare studier. 
Om du läst på vuxenutbildning i Helsingborg behöver du inte bifoga dessa 
betyg.
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Läs igenom din ansökan.
Godkänn och skicka.13

HELSINGBORG.SE/VUXENUTBILDNING

När du har skickat din ansökan får du ett mejl efter 1-2 dagar. Då väljer du skola. 
Därefter tar det ca 3 veckor innan du kan börja skolan.
Håll koll på din skräpmejl/junkmail, ibland hamnar mejlen där.

Läs igenom din ansökan.
Godkänn och skicka.

Bifoga betyg från dina tidigare studier.
Om du läst på vuxenutbildning i Helsingborg behöver du inte bifoga dessa betyg.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.7
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