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Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och  

utbildning i svenska för invandrare

Här i huset har vi många kurser både på dagen och kvällen. Om du behöver 

kan du också läsa på distans. Du kan även läsa andra kurser på grundvux 

och gymnasienivå. Din utbildning ska ha en god kvalitét med lärare och 

annan personal som undervisar och hjälper dig hela vägen. Vi finns till för 

att du ska lyckas med dina studier och framtidsplaner. 

Till sist önskar vi dig lycka till!

JennyMee och Ola med personal

JennyMee Le Hir  

Rektor

SFI

Ola Ugarph 

Rektor

KOMVUX
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Öppettider Vetlanda Lärcentrum

Måndag – fredag  ..............................................................................................  07.30-17.00

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildningen pågår året runt. Under någon period är det bara vissa grupper som studerar. 

Regler på Sfi

Sfi har samma kursplan i hela Sverige och där står vad du ska kunna för att klara målen.  

Läs mer på www.skolverket.se

Ansvar

Du ansvarar själv för dina studier och det är du som arbetar för att lära dig språket. Du 

har en lärare som hjälper dig i skolan och du har läxor som du ska göra hemma. Om du 

inte kan studera på dagtid på grund av arbete kan du studera Sfi på kvällen.

Böcker och material

Du får låna böcker som du lämnar tillbaka när du slutar kursen. Om du tappar bort en 

bok eller har förstört dem måste du betala.

Du köper själv pennor, pärm och skrivblock. 

För dagsaktuell information...

Besök vklass ofta. Där får du senaste nytt och viktig information  

ifrån skolan och om dina kurser.   

http://www.vklass.se

Besök vår webplats för övrig information.  

http://www.vetlandalarcentrum.se



- 5 -

Ledighet och frånvaro

Anmäl alltid frånvaro (om du är sjuk eller inte kan komma till skolan) genom att ringa, 

skicka sms eller skicka e-post till din Sfi-lärare. 

Om du är etableringskund ska du alltid ringa till Arbetsförmedlingen och skolan för att 

anmäla all frånvaro och ledighet.   

För etableringskunder - Arbetsförmedlingens kundtjänst: 

Arabiska 0771 86 01 01                                                                                                      

Persiska 0771-86 01 02   

Ryska 0771-86 01 05   

Somaliska 0771-86 01 03   

Tigrinja 0771-86 01 04

Om du vill vara ledig en dag pratar du med din lärare. Om du behöver vara ledig mer än 
en dag ansöker du hos rektorn. Din lärare har en blankett som du fyller i.

Du måste anmäla ny information till skolan om du till exempel får jobb, praktikplats, 
flyttar eller byter telefonnummer.   

Avbrott  

Om du inte kommer till skolan på en vecka och inte har meddelat frånvaro eller har 

ansökt om ledighet blir du varnad. Efter två veckors frånvaro avbryts dina studier. Du 

får då ansöka till Sfi igen och hamnar sist i kön.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG:

 Kom alltid i tid till lektionerna

 Visa respekt mot dina klasskamrater och personal

 Ha alltid med böcker, penna och papper till skolan

 Gör dina läxor

 Ha mobiltelefonen på ljudlöst och använd den bara som lexikon på 
lektionerna

 Du får inte röka i skolan eller på skolans område. Det är ok att röka 

vid bilparkeringen
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Likabehandlingsplan för Vetlanda Lärcentrum

Diskriminera är att vara orättvis.

Det står i lagen att man inte får vara orättvis i skolan.

Man får inte vara orättvis mot någon för att personen:

 är man eller kvinna (kön)

 är en transperson

 kommer från ett annat land   

 har en funktionsnedsättning  

 har annan religion 

 har annan sexuell läggning  

 är ung eller gammal (ålder)  

Att kränka någon är förbjudet. Det står också i lagen. 

Den som blir kränkt kan känna sig mycket ledsen. Till exempel när:  

 någon ljuger

 man känner sig utanför

 någon säger något elakt
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Vad gör man?

Om du inte har det bra i skolan kan du prata med din lärare.  

Du kan också prata med rektor, JennyMee.

Café 54 

Försäljning av smörgåsar, bullar, kakor, muffins, godis, piroger, 

minipizzor, pajer och kaffe. Allt till bra priser. Här finns också kyl, 

frys och mikrovågsugnar som du får använda. Städa efter dig!

Öppettider Café 54

Måndag-torsdag  ......................................................................... 09.15-13.00, 13.30-14.45

Fredag  ............................................................................................................... 09.15-12.30 

Lunchstängt  ...................................................................................................... 11.00-11.30

Ändringar informeras via skyltar eller på vklass. Respektera öppettiderna.

Skollunch

Alla heltidsstuderande elever har möjlighet att äta skollunch på Njudungsgymnasiet, 

Norrvägen 6. Är du intresserad köper du kuponger på Njudungsgymnasiet. 

Om det brinner

Leta alltid efter skylten för nödutgång,  

ta dig till samlingsplatsen vid bilparkeringen.

Ring 112! I sal 110 och i biblioteket finns det en SOS-telefon.

Du får inte använda hissen när det brinner i skolan!
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Datorerna på Vetlanda Lärcentrum

Om du studerar hos oss kan du använda datorerna. Du behöver ett datorkonto med 

namn och lösenord. 

Rökning

Rökning är inte tillåtet vid skolor. Det gäller vid entrédörrar och på 

innergården. Vid bilparkeringen mot kyrkan finns en anvisad plats där 

rökning är tillåtet. Var vänlig respektera detta.

Anhörigblankett

Alla elever och personal fyller i en blankett med namn och telefonnummer till din 

närmaste familj eller kompis. Om något händer dig ringer vi till den personen.

Försäkring

Om något händer dig medan du är i skolan eller på språkpraktik finns det en försäkring 

som täcker dina skador. 

Fusk

 Du får inte kopiera skolarbeten av någon annan! 

 Du får inte kopiera svar på ett test! 

 Du får inte prata med andra när ni gör test! 

Detta är inte tillåtet! Om det sker blir du kallad på möte till rektorn. Efter det blir det en 

diskussion om ditt Sfi-betyg. 
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Samhällsorientering

Du som är etableringskund och kommunplacerad i  Vetlanda kommun får lära dig mer 

om vilka rättigheter och skyldigheter du har i Sverige. I samhällsorienteringen får du 

lära dig om hur det är att leva och bo i Sverige, vad som händer när du blir gammal och 

pensionär, vilka försäkringar det finns med mera.

Språkpraktik

Samtidigt som du läser Sfi kan du öva på svenska på en språkpraktik. Vi söker efter en 

språkpraktikplats till dig där du får träffa andra människor - utanför skolan - och öva på 

svenska. Kontakta din Sfi-lärare för anmälan.

Kurser

Samtidigt som du studerar på Sfi kan du läsa andra kurser som till exempel matematik, 

engelska, religion, historia och orienteringskurser. Kontakta studie- och yrkesvägledningen 

för mer information. 

Biblioteket

I skolan finns det ett bibliotek. Där kan du låna böcker. Lämna alltid tillbaka böckerna du 

lånat! Du kan söka information med datorn på www.vetlanda.se

Information från Studie- och yrkesvägledningen

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att planera dina framtida studier.  

De svarar på dina frågor om kurser som erbjuds på vår skola, andra skolor och universitet. 

Boka gärna en tid med dem genom att ringa eller besöka dem.

Studie- och yrkesvägledare:

Telefon: 0383-976 51, 0383-976 52

E-post: vagledning@vetlanda.se
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Telefonlista personal

Om vi inte svarar kan du alltid tala in ett meddelande på telefonsvararen. Vill du lämna 

någonting kan du använda postfacken som finns i korridoren till vänster om Café 54.

Vetlanda Lärcentrum - SFI

Rektor, SFI, JennyMee Le Hir ............................................................................ 0383-976 15 

 ................................................................................................ jennymee.lehir@vetlanda.se

Rektor, Komvux, Ola Ugarph  ............................................................................ 0383-965 70 

 ....................................................................................................... ola.ugarph@vetlanda.se

Verksamhetsutvecklare, Liselott Ferrada Andersson ....................................... 0383-966 77 

 ..............................................................................  liselott.ferrada-andersson@vetlanda.se

Administratör, grund och Sfi, Susanne Samuelsson  ..............  0383-976 24, 072-143 43 16  

 ....................................................................................... susanne.samuelsson@vetlanda.se

Sfi-språkpraktik, Robert Lindberg  ................................................................... 0383-966 75,  

 ................................................................................................ robert.lindberg@vetlanda.se

IT-tekniker, Tommy Johansson  ............................................... 0383-577 43, 072-501 13 85 

 ...........................................................................................  tommy.johansson@vetlanda.se

Lärare Sfi

Anna Billqvist  ................................................................................................... 0383-976 07 

 ................................................................................................... anna.billqvist@vetlanda.se

Anette Carlson  ................................................................................................. 0383-976 04 

 ................................................................................................. anette.carlson@vetlanda.se

Hans Engkvist  ................................................................................................... 0383-577 45 

 ...................................................................................................hans.engkvist@vetlanda.se
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Anneli Hedström  .............................................................................................. 0383-976 07 

 .............................................................................................  anneli.hedstrom@vetlanda.se

Leif Johansson  .......................................................................  0383-966 73, 072-143 43 04 

 .................................................................................................. leif.johansson@vetlanda.se

Niclas Karlsson  .......................................................................  0383-577 44, 072-085 34 22 

 ................................................................................................. niclas.karlsson@vetlanda.se

Anna Lembell  ................................................................................................... 0383-976 07 

 .................................................................................................. Anna.Lembell@vetlanda.se

Gudrun Majvorsdotter  .................................................................................... 0383-976 04 

 ....................................................................................  gudrun.majvorsdotter@vetlanda.se

Jalela Matar  ..................................................................................................... 0383-976 07 

 ..................................................................................................... jalela.matar@vetlanda.se

Eivor Rostedt .................................................................................................... 0383-976 08 

 ................................................................................................... Eivor.Rostedt@vetlanda.se

Sandra Rubensson-Back  .................................................................................. 0383-976 08 

 ..................................................................................  sandra.rubensson-back@vetlanda.se

Ingrid Silfverhielm ............................................................................................ 0383-976 04 

 ........................................................................................... ingrid.silfverhielm@vetlanda.se

Anna Svensson .................................................................................................. 0383-976 08 

 ................................................................................................  anna.svensson@vetlanda.se

Robert Yngve..................................................................................................... 0383-976 08 

 ...................................................................................................  robert.yngve@vetlanda.se
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Lärarassistent Sfi

Ammar Alomar ................................................................................................. 0383-976 04 

 ................................................................................................  ammar.alomar@vetlanda.se

Daoud Shamal Mohammed ............................................................................. 0383-976 04 

 .............................................................................  daoudshamal.mohammed@vetlanda.se

Specialpedagog

Anna-Carin Arthinius  .................................................................................... 072-72 77 640 

 .......................................................................................  anna-carin.arthinius@vetlanda.se

Carina Norberg  ......................................................................  0383-966 76, 072-707 66 76 

 ................................................................................................  carina.norberg@vetlanda.se



- 13 -

Anteckningar

 

 

 

 



- 14 -

Anteckningar

 

 

 

 



- 15 -

Anteckningar

 

 

 

 



Vetlanda Lärcentrum - Utbildning i svenska för invandrare

Kyrkogatan 54 A, Vetlanda 

www.vetlandalarcentrum.se

      200806


