


Anmälan till SFI
Manual – steg för steg

Följ de röda markeringarna

För Ansökan till Vuxenutbildningen Ystad (alla kurser och utbildningar) via webbsidan krävs svenskt personnummer. 

Har du inte ett svenskt personnummer, kontakta studie- och yrkesvägledare för att göra ansökan



1. Starta webbläsaren och skriv www.ystad.se i adressfältet

http://www.ystad.se/


2. Klicka på ”Skola och förskola”  



3. Bläddra ner på sidan



4. Klicka på ”Vuxenutbildningen Ystad” 



5. Klicka på ”Ansökan”



6. Klicka på länken ”Ansökan till vuxenutbildning”



Nu har en ny 

webbsida öppnats

7. Klicka på ”ANSÖK HÄR” 



9. Logga in på din sida med dina inloggningsuppgifter

- Personnummer

- Lösenord

- Klicka på LOGGA IN 

Saknar du ett användarkonto, se manual för Hur du skapar ett användarkonto 



10. Nu har du loggat in på din sida.

Klicka på ”ANSÖKAN”



11. Klicka på ”NY ANSÖKAN”



12. Klicka på ”SFI-anmälan”



13. Här fyller du i samtliga uppgifter

När du är klar klickar du på 

”SPARA & FORTSÄTT” 

Klicka i om du ska studera

platsförlagd SFI (dagtid)

eller SFI på distans (flex)

Tryck på pilen neråt och välj skola

Hur många år har du studerat tidigare? 

Tryck på pilen neråt och välj ditt modersmål

Tryck på pilen neråt och välj

anledning till invandring

Klicka i om du tillhör etableringen eller inte

Om du tillhör etableringen: här fyller 

du i hur länge du tillhör etableringen

Klicka i om du har läst SFI tidigare

Om du har läst SFI tidigare, 

skriv namnet på skolan



14. Fyll i dina kontaktuppgifter 

och se så dina uppgifter stämmer 

När du är klar klickar du på 

”SPARA & FORTSÄTT”

OBS! 
Om du är i behov av särskilt stöd, 

exempelvis om du har 

läs- och skrivsvårigheter så ska du

kryssa i den rödmarkerade rutan



15. Nu är du klar med din SFI-anmälan och 

kan skicka in den till Vuxenutbildningen Ystad. 

Klicka på ”SKICKA ANSÖKAN” 



16. Din SFI-anmälan är nu inskickad och är 

under behandling hos studie- och yrkesvägledare 


