
Läs mer om våra utbildningar 
och skolan på iris.se

Yrkesintroduktion för 
teckenspråkiga
Så vägleder vi dig till arbete eller yrkesstudier

Vill du
veta mer?



Yrkesintroduktion för teckenspråkiga är en 
utbildning på upp till 1 och ½ år med målet 
att förbereda dig för ett framtida jobb eller en 
yrkesutbildning. Utbildningen anordnas på 
uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildning-
ens innehåll och upplägg utformas efter dina 
förutsättningar, i nära samarbete med Arbets-
förmedlingens handläggare och vår dövkonsu-
lent.

All undervisning sker på teckenspråk.

Upplägg för utbildningen

Modul 1
Personlig inventering 2–12 veckor
Vi tydliggör dina färdigheter, förutsättningar 
och din motivation för arbete eller en yrkesin-
riktad utbildning. Vi kartlägger även eventu-
ella stödbehov.

Modul 2
Förberedande insatser och Yrkesväg-
ledning 4–26 veckor
Målet är att komma fram till ett eller två 
realistiska yrkesområden alternativt en eller 
två yrkesutbildningar som skulle kunna vara 
aktuella för dig. Här får du stöd i form av 
vägledande samtal samt studie- eller yrkes-
vägledning. Du kan få göra studiebesök eller 
en praktik på företag för att prova på yrket. Vi 
stöttar dig på olika sätt i ditt arbetssökande 
och hur du kan presentera dig för arbetsgivare. 
Du får också stöd i att skriva ditt CV och per-
sonliga brev.

• Arbetslivsorientering

• Studieorientering

• Aktiverande och motiverande insatser

• Praktik och jobbsökaraktiviteter

• Framtagning av lämplig arbetsplats

Modul 3
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och 
Arbetsförberedande insatser 8 – 30 
veckor
Den sista delen av utbildningen är en form 
av praktik som du gör på ett företag under en 
längre period. Syftet är att du ska få möjlighet 
att prova flera olika arbetsuppgifter, få prak-
tisk arbetslivserfarenhet, och orientering inom 
flera olika yrken. Du praktiserar på plats på ett 
företag och din handledare besöker dig regel-
bundet för att följa upp och se hur allt funkar. 
Vi ger också stöd och ser till att du får möj-
lighet att bygga nätverk och öka möjligheten 
till arbete antingen direkt eller efter avslutad 
utbildning.

Möjlighet att delta på distans

Utbildningen finns på två orter: Göteborg 
och Örebro.
Du som bor långt från utbildningsorterna 
kan delta på distans. I distansutbildningen 
ingår schemalagda föreläsningar, seminarium, 
uppföljningar och genomgångar. Vi anpassar 
utbildningsplanen utifrån dina förutsättningar 
och behov.

Söker du jobb eller behöver du stöd för att komma in i arbetslivet? Yrkesin-
troduktion för teckenspråkiga (YIT) är en yrkesförberedande utbildning för 
dig som är döv och hörselskadad arbetssökande.

Låter tjänsten 

intressant?

Kontakta Arbetsförmedlingen och berätta att 
du är intresserad av Yrkesintroduktion för 
teckenspråkiga på Iris Hadar. Har du frågor 
eller behöver hjälp att registrera dig? Kontakta 
oss för mer information info@iris.se


