Så här anmäler du dig till SFI…

Att tänka på inför din anmälan till SFI:
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Det är viktigt att du har förberett dina dokument (betyg om du läst på
SFI tidigare). Scanna in eller fotografera dina dokument och ha dessa
tillgängliga innan du påbörjar din anmälan, för att du lätt ska kunna
ladda upp dem.



Det är viktigt att du anger rätt e-postadress, då antagningsbesked
och annan information skickas dit!

Logga in med ditt BankID
Det gör du på hemsidan www.kristianstad.se/sfi

Välj ”Ansökan svenska för invandrare”
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Läs igenom innehållet och välj sedan ”Ansökan SFI”

Klicka på ”Ansökan SFI”. Läs igenom innehållet och välj två skolor som
erbjuder den studieväg som passar din utbildningsbakgrund.

Välj två skolor, till exempel:
SFI Kristianstad och SFI
Furubord.
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Klicka på ”Gå vidare”

Svara på alla frågor.
Klicka sedan på ”Nästa”.
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Du behöver prioritera dina val – Det är viktigt att du prioriterar med 1 och 2
utifrån den skola du helst vill gå på.
Klicka sedan på ”Nästa”
Klicka sedan på ”Nästa”

Sätt 1 för den skola du
helst vill gå på och 2 för
ditt andrahandsval.
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Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer – Det är viktigt att du fyller i
rätt uppgifter.
Klicka sedan på ”Nästa”

Det är viktigt att din e-postadress är rätt,
då du får ditt antagningsbesked och all
information till din e-post.
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Bifoga dina betyg från tidigare studier.
Har du inte tillgång till scanner kan du fotografera dina dokument med t.ex. mobiltelefon och
sedan ladda upp dem
Klicka sedan på ”Nästa”
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Läs igenom din ansökan.
Bocka för rutan och skicka.
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Efter din anmälan blir du kontaktad av den skola som har en ledig
plats.
Du kommer att bli kontaktad av din skola när det finns möjlighet att starta dina
studier. Handläggningstiden kan variera beroende på antal elever som söker.
Håll koll på din skräppost/junkmail, ibland hamnar mejlen där.

