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Förkunskapskrav

Studerande på 
SFI, kurs B eller 
högre, samt 
bedömas ha 
förutsättningar 
att kunna 
tillgodogöra dig 
utbildningen.  

Den här utbildningen passar dig som är 
serviceinriktad, ansvarsfull och noggrann. 
Utbildningen blandar teoretiska studier och 
praktiska moment som du möter ute i 
arbetslivet.  

Du kommer att läsa svenska (SFI) hos 
Montico på samma gång som du studerar 
yrkesutbildningen. Svenska språket kommer 
hela tiden vara med dig i de olika 
momenten, såväl praktiska som teoretiska. 

SFI- och yrkeslärarna har ett nära 
samarbete vilket innebär att ibland är SFI-
läraren med i yrkesutbildningen och ibland 
är yrkesläraren med i SFI-undervisningen. 
För att lärarna ska kunna ha ett nära 
samarbete kommer du, som nu studerar SFI 
på någon annan skola, att byta till Montico 
för att läsa SFI och yrkesutbildningen hos 
Montico.   
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Lokalvårdare/servicebiträde med SFI 

Utbildningens längd
Utbildningen omfattar 800 poäng. 
Studietakten är individuell och anpassas 
utifrån dina förutsättningar.

Passar utbildningen mig? 
För att kunna trivas som lokalvårdare/
servicebiträde kan bra förmågor vara att 
du är serviceinriktad, noggrann och 
ansvarsfull eftersom arbetet ofta innebär 
att du ansvarar för egna städområden.

Kostnader
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar 
till studiemedel genom CSN. Läs mer på 
www.csn.se gällande villkor och ansökan 
för studiemedel.  

Vissa kostnader står du själv för. Det 
gäller bland annat kostnader för ditt 
studiematerial, eventuella arbetskläder, 
resor till och från skolan och resor till och 
från arbetsplatsen när du har ditt 
arbetsplatsförlagda lärande (APL).   

Möjliga yrkesinriktningar 
Du kommer bland annat att få kunskap 
om service och bemötande, ergonomi, 
materialhantering, inköp, 
hållbarhetstänk och hygien. Du kommer 
även att få träna på att arbeta med 
datorn som verktyg. 

Efter utbildningen kan du söka jobb som 
lokalvårdare/städare eller 
servicebiträde på till exempel hotell, i 
butiker eller på städbolag.

Utbildningen ger även en 
yrkescertifiering enligt SRY, 
Servicebranschens Yrkesnämnd.

Arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår obligatorisk APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande 
minst 15% av den totala 
utbildningstiden. Under APL är du på en 
arbetsplats och följer din handledares 
arbetstider. APL är obligatoriskt för alla 
elever. Skolan hjälper dig att hitta en 
APL-plats.

Ansök här:
https://open24.ist-asp.com/vaxjo/vux/Vux/Start
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