SFI nyckel till jobb
Egle Tarosaite kom till Sverige från Litauen för fyra år sedan. För
henne var det viktigt att snabbt lära sig svenska för att sedan utbilda
sig och få ett arbete. Idag pratar hon flytande svenska och är utbildad
undersköterska.
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KOMBINERADE SFI OCH ARBETE
Egle Tarosaite Egle och hennes familj kom till Sverige för fyra år
sedan efter att hennes man hade blivit erbjuden ett arbete på
ett byggföretag. Det första Egle gjorde när hon kom till Sverige
var att börja studera SFI, svenska för invandrare. Hon valde att
studera på distans för att samtidigt kunna arbeta som städerska.
– Jag läste SFI i ett år. Det hade nog gått snabbare att lära mig
svenska om jag studerat på heltid, men jag arbetade samtidigt så
det gick inte.
UTBILDADE SIG TILL UNDERSKÖTERSKA
Efter SFI-studierna studerade Egle till undersköterska hos en av Nacka kommuns
utbildningsexperter. Undersköterskeutbildningen är mellan 14 och 18 månader och kan
läsas på heltid, deltid eller distans. Egle valde att studera på heltid och tog examen efter
12 månader. Två dagar efter examen fick hon jobb inom hemtjänsten. Ett arbete som
hon trivts bra med.
– Det är intressant och spännande att arbeta med människor. Och språket utvecklas
snabbt när man är ute i arbetslivet. Jag lär mig nya ord varje dag.
VIKTIGT ATT LÄRA SIG SPRÅKET
Egle har nu blivit erbjuden ett nytt jobb, som kursadministratör på samma skola som
hon utbildade sig till undersköterska på. Som kursadministratör kommer hon bland
annat att vara kontaktperson för eleverna, vilket ställer höga krav på att hon kan
svenska.

Det råd som Egle vill ge andra som kommer till Sverige är att läsa sig svenska så snabbt
som möjligt.
– För att klara sig i ett nytt land är det absolut viktigast att lära sig språket. Sedan kan
man söka arbete eller utbilda sig.
Här kan du läsa mer om SFI, svenska för invandrare.
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