
ALLA LÄSER - ETT LÄSPROJEKT VID SFI
Sedan början av hösten pågår ett 
läsprojekt för alla Sfi- studerande 
på Vilhelmina Lärcentrum. Detta 
görs i syfte att hjälpa eleverna bli 
bättre på att läsa och skriva på bra 
svenska.

          - Vi sökte – och blev beviljade - 
statsbidrag hos Skolverket för att få 
möjlighet att jobba med läs- och skriv-
utveckling, berättar projektledaren och 
Sfi-läraren Anna-Maria Sundin.
          Hos oss har 57% av de studerande 
på Sfi endast 0-6 års skolbakgrund, 
medan genomsnittet för riket som 
helhet är 18%.
          - Detta gör förstås att våra stude-
rande har svårare att lära sig läsa och 
skriva bra på svenska, vilket i sin tur 
gör det svårare för dem att klara de 
högre kurserna i Sfi, fortsätter Sundin.  
Både för att ge de studerande extra 
träning och för att få chans att utveckla 
pedagogiska metoder som fungerar för 
denna målgrupp, är detta projektarbete 
angeläget för oss. 
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          Läsprojektet heter ”Alla läser” och 
är upplagt så att alla tränar läsande och 
skrivande i grupp 3 timmar i veckan, 
utöver ordinarie Sfi- undervisning. 
Lektionerna ligger i anslutning till de 
ordinarie Sfi-timmarna och Sfi-läraren 
Anna-Maria Sundin håller i alla grup-
pernas undervisning.
           - En utmaning är att omsätta och 
anpassa de läsutvecklingsmetoder och 
undervisningsteorier som finns inom 
området svenska som andraspråk, till 
att passa kortutbildade på Sfi- nivå, 
menar Sundin. Hon tillägger att arbetet 
samtidigt är spännande, roligt och 
utvecklande. 

          I slutet av november samlades 
kommuner med beviljade projektme-
del i Skellefteå, där Skolverket anordnat 
”Mötesplats Sfi”. Vilhelmina Lärcentrum 
representerades av Sundin, som där 
presenterade projektet för deltagarna.
           - Det är en viktig plats för erfa-
renhetsutbyte där nya goda idéer kan 
födas, säger Sundin.

          Skolverkets projektmedel sträcker 
sig endast till slutet av 2017, men efter-
som sex månader är en mycket kort tid 
när det gäller att utveckla läsande och 
skrivande på ett andraspråk, har Vilhel-
mina Lärcentrum beslutat att förlänga 
projektet i egen regi.
          - Det känns mycket roligt! Nu har 
jag och de studerande lite mer arbetsro. 
Det går inte att stressa med läsutveck-
ling. Det är bara träning och långsiktigt 
och idogt arbete som fungerar! avslutar 
projektledaren.



          Rasmus Aronsson, Kiwa Inspecta, besökte Vilhelmina 
Lärcentrum den 7 december för att genomföra endagskursen 
”Lagerinredning - Säkerhet och krav”.
          Personal från Inpipe, Solifer Polar samt Värme och Sanitet 
gick utbildningen och fick sig mer djupgående information inom 
lagar, föreskrifter och standarder kopplat till pallställ och tillsyn. 
Utbildningen går i vanliga fall i Göteborg.
          Deltagarna var nöjda med utbildningen.

UPPDRAGSUTBILDNING LAGERINREDNINGKommande på Vilhelmina 
Lärcentrum

Utbildningar

- Teater/scenisk gestaltning
- Grundläggande vuxenutbild-
ning
- Lapplandsvux
- Redovisningskurserna 1 och 2 
samt kurs 1 på distans
- Lastbilsmekaniker utlokalise-
rad

Mer info och sista ansöknings-
dag på
vilhelminalarcentrum.se
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar vi på Lärcentrum

          - Det gick mycket bättre än jag trodde, berättar Anneli Brolin som 
läst matematik 2 på Lärcentrum.
          Anneli förklarar att matematiken - för henne - har gått ifrån att ha 
intalat sig själv att hon inte klarar av det till att faktiskt begripa vad hon 
gör.
          - Det har till och med blivit roligt! Men så blir det ju när man har 
bra lärare som kan förklara hur man gör.
Se hela filmen med intervju på vilhelminalarcentrum.se

”MATEMATIK HAR BLIVIT KUL”
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