
Studieförberedande 
kurs med integrerad 
yrkessvenska

Kursen vänder sig till dig som är inskriven på Jobbtorg 

och vill förbereda dig för studier. Den är framtagen av 

Misa på uppdrag av Stockholm stad.



Kurs i 4 veckor för dig som funderar på 
att börja studera
Nu kan du som är inskriven på Jobbtorg ta del av Misas studieförberedande kurs. 

Kursen är till för dig som funderar eller ska börja studera. Kursen är framtagen av 

Misa på uppdrag Stockholms stad.

På vår studieförberedande kurs går vi igenom olika studietekniker och 

inlärningsstilar. Vilka utbildningar som kan leda till jobb, hur man söker 

utbildningar och vilka ersättningar man kan få under studier. Kursen avslutas med 

grundläggande IT-kompetens så att deltagarna tillgodogör sig relevanta IT-

kunskaper inför framtida studier. Under kursen kommer vi att erbjuda språkstöd 

vilket innebär att alla deltagare kan delta oavsett språkkunskap.

Under kursen går vi igenom olika studietekniker och inlärningsstilar. Du får även lära dig mer om:

• Vilka utbildningar som kan leda till jobb

• Hur man söker utbildningar

• Vilka ersättningar man kan få under studier 

Kursen avslutas med grundläggande IT-kompetens. Då får du lära dig 

datorprogram och applikationer som är bra att kunna för att klara studier. 

Vi erbjuder språkstöd om du behöver det. Det innebär att alla kan delta oavsett 

språkkunskaper.



Kursmoment

• Kommunikation

• Studieteknik

• Olika inlärningsstilar kopplat 

till studier och arbete 

• Information om vilka 

branscher som söker 

personal

• Personlig effektivitet (planera 

och strukturera) 

• Jobba i Outlook (bokningar, 

hur man skriver mail) 

• Centrala 

studiestödsnämnden (CSN)

• Digital kompetens (Skype, 

bank-id)

MÅLGRUPP |  Alla som ska börja studera eller funderar på att börja studera

FÖRKUNSKAPSKRAV | Inga förkunskapskrav, men enbart kvinnor kan delta

PLATS | Kista

ANTAL PLATSER | 12 stycken

SCHEMA | 3 halvdagar i veckan

START | Kursstarter sker löpande. För exakta datum kontakt din jobbcoach på Jobbtorg

ANMÄLAN | Sker i FLAI

KURSANSVARIG |  Erik Nyman 0702-70 68 64 


