
Yrkesintroduktion för teckenspråkiga
Så vägleder vi dig till arbete eller yrkesstudier
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Arbetsupplägg Yrkesintroduktion
Modul 1

Kartläggning 2 – 16 veckor

Här är målsättningen att klargöra deltagarens arbetsförmåga. 

Vi tydliggör dina färdigheter, förutsättningar och din motivation för arbete eller 
en yrkesinriktad utbildning. Vi kartlägger även eventuella stödbehov.

Modul 2

Yrkesvägledning, 2 – 16 veckor

I modul två är målsättningen att formulera ett eller två realistiska yrkesområden 
alternativt en yrkesinriktad utbildning för deltagaren. Här får du stöd i form av 
vägledande samtal samt studie- eller yrkesvägledning. Du kan få göra studiebesök 
eller en kortare praktik på företag för att prova på yrket. Du lär också om arbets-
tagares och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter och de lagar och avtal som 
styr arbetsmarknaden. Du får också stöd i att skriva ditt CV och personliga brev. 

Modul 3

Arbetsförlagd del, 8 – 36 veckor

Modul tre innebär arbetsplatsförlagd praktik på ett företag. Under praktiken 
besöker din handledare dig regelbundet på plats för obligatorisk uppföljning. 

Behovsanalys

Färdigheter och kompetens

+
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+
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+

+
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Vägledande praktik
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Kommunikation

Yrkesvägledning
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+
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Målet med utbildningen är att du, genom ett individuellt studieupplägg, ska få 
kunskaper som förbereder dig för ett framtida arbete.

Utbildningen genomförs på teckenspråk och kan ges på plats, via distans eller via 
ett flexibelt upplägg med både platsförlagt och distansarbete.

Distans - en unik möjlighet

För dig som vill delta på yrkesintroduktion på teckenspråk men som bor långt 
från Göteborg, Örebro, Stockholm eller Sundsvall så erbjuder vi distansupplägg. 

Distansarbetet och distansmetoden är helt individanpassad 
utifrån deltagarens planering och unika behov. Distansarbetet 
innehåller schemalagda föreläsningar, seminarium, uppföljningar 
och genomgångar.



Målgrupp/förkunskapskrav

Arbetssökande personer som använder teckenspråket som primär kommunikation 
samt är gravt hörselskadade eller döva.

Avtalsperiod

Göteborg:  2019-09-30 — 2020-10-02 

Stockholm: 2019-09-30 — 2020-10-23 

Utbildningsstart

Löpande intag under avtalsperioden.

Utbildningsnummer
115043

Utbildningsorter med KA-nr. 

Göteborg:  10053652

Stockholm:  10053544

Utbildningsorter 
Samtliga deltagares lämplighet för att delta på yrkesintroduktionen bedöms av  
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen anvisar därefter deltagare. 

Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning i över hundra år. Än idag arbetar Iris för att möjliggöra 

inträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda funktionsstärkande insatser, integration och matchning. Iris är 

en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i 

syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens. www.iris.se
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