
VUXEN BR
VUX UTBILDNING

”Yrkesutbildningar för dig som bor i Boråsregionen”
BoråsRegionens Vuxenutbildning | www.brvux.se

Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

Informat ion om yrkesutbi ldningar i  Boråsregionen • Nr 3 juni 2013Information om yrkesutbi ldningar i  Boråsregionen • Nr 3 • Maj 2017

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer berättar Anders Hoof och Solveig Lindh om deras studieresa till 
Aachen. Ingo Malm undervisar i den spännande utbildningen Handel och Kundservice som näringslivet efterfrågar. 
Vi hälsar Kristina Knutsson välkommen. Kristina representerar Bollebygd i Boråsregionens Vuxenutbildning. 

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, Vuxenutbildningschef.

Mer information

SENASTE NYTTBoråsregionens Vuxenutbildning, 501 80 Borås
Besöksadress: Fabriksgatan 12. Telefon 033-35 81 10
Epost till ansvarig utgivare: Tina Arekvist Lundell

Studieresa till Aachen
Klas Hoof och Solveig Lindh från Borås Vuxenutbildning 
har varit på studieresa till Aachen i Tyskland. Under två 
dagar besökte de utbildningsinstitutionen Tertia. 

 Mer information

 Mer information

Bred utbildning
 – Handel och Kundservice är en utbildning för den som 
vill arbeta inom handel, säger läraren Ingo Malm. Den ger 
grundläggande kunskaper i att starta eget samt en god inblick 
inom e-handel, logistik, marknadsföring och kundservice.

Kristina rektor i Bollebygd
Från januari i år representerar Kristina Knutsson Bollebygd 
i Boråsregionens Vuxenutbildning (BRvux). Hon är biträdande 
rektor för klass 7 till 9 på Bollebygdskolan med c:a 350 elever 
och drygt 50 medarbetare. 

 Mer information

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.bollebygd.se/vanstermeny/barnochutbildning/vuxenutbildning
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
http://mark.se/sv/Utbildning/Vuxenutbildning/
http://tranemo.se/Barn--utbildning/Vuxenutbildninglarcenter/
http://www.ulricehamn.se/ulh_templates/School.aspx?id=8083
http://www.vargarda.se/medborgare/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning.html
http://www.svenljunga.se/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning/komvux/yrkesvux.4.6d526e96139e93037543b19.html
http://www.herrljunga.se
https://www.facebook.com/BoråsRegionens-Vuxenutbildning-102905019867976/?fref=ts
mailto:tina.arekvist.lundell%40boras.se?subject=
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Tyskland har inte en sammanhållen kommunal vuxen-
utbildning utan det finns flera olika aktörer. Företag, 
organisationer, folkhögskolor med flera får statliga 
bidrag för att genomföra integrationskurser, språkkurser 
och yrkesorienterande kurser.

– Vi besökte en Tertia, säger Klas. Det är en nationell
organisation som bara i Aachen har fler än 120 elever 
med många nationaliteter. 

– En intressant och viktig iakttagelse är att flera av 
skolans personal är socialarbetare och socialpedagoger, 
vilket förmodligen bidrar till lugnet på skolan då man har 
fler funktioner än enbart undervisning. Vi noterar också 
Tysklands tradition av att en stor del av yrkesutbildning 
sker genom lärlingsverksamhet.
En utvärdering visar olikheter men också flera likheter 

mellan våra länders vuxenutbildning. Jobbskuggningen 
och erfarenhetsutbytet under vår resa kändes positivt 
och skapade nätverk. 
I Sverige ska man ha uppehåll-stillstånd för att få börja 
läsa på vuxenutbildningen men
i Tyskland startar man redan under asylprocessen. Dess-
utom har elever från Irak, Somalia, Syrien, Eritrea och 
Sudan en snabbare väg in i skolan på grund av situationen 
i deras hemländer.
– Våra trevliga tyska värdar är intresserade att komma 
till oss och se hur vi arbetar. Vi hälsar dem hjärtligt väl-
komna, säger Klas Hoof och Solveig Lindh.
Studieresan kunde genomföras inom ramen för Erasmus.

Länk till ERASMUS
Länk till TERTIA
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  Klas Hoof och Solveig Lindh från Borås Vuxenutbildning har varit på studieresa till Aachen i Tyskland. 
       Under två dagar besökte de utbildningsinstitutionen Tertia. 

Studieresa till Aachen

Åter till sida 1 Till nästa sida!
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   – Handel och Kundservice är en utbildning för den som vill arbeta inom handel, säger läraren Ingo Malm. 
 Den ger grundläggande kunskaper i att starta eget samt en god inblick inom e-handel, logistik, marknadsföring 
 och kundservice.

Ett ”starta eget” projekt löper som en röd tråd genom 
hela utbildningen där webbshoppen är en central del. 
Fem veckors arbetsplatsförlagd praktik är ett unikt 
tillfälle för eleverna att marknadsföra sig själva vilket ofta 
kan leda till instegsjobb, timanställningar och sommarjobb.
Det är en bred utbildning där också servicekunskap, praktisk 
marknadsföring och truckutbildning med A och B behörig-
het ingår.
– Kundbemötande och att bygga goda kundrelationer är 
oerhört viktigt. Det gäller att ha fokus på efterköpkänslor, 
kundbeetende, köp- och säljprocess.
– Marknadsföring tangerar handel och kundservice. Det 
handlar hur man exponerar en vara i butik och skyltfönster.

– Konsumetlagen är viktig. Våra elever har informerats och 
känner till de olika delar som reglerar förhållandet mellan 
säljare och kund.

– Den optimala arbetsplatsen för våra elever är att arbeta 
i någon större kedja där det finns utvecklingsmöjligheter, 
avslutar Ingo Malm.

Länk Handel och Kundservice

Länk Truckbehörighet

Bred utbildning ger fast grund
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Kristina Knutsson representerar sedan januari 2017 
Bollebygd i Boråsregionens Vuxenutbildning (BRvux). 
Hon är biträdande rektor för klass 7 till 9 på Bollebygd-
skolan med cirka 350 elever och drygt 50 medarbetare. 

– BRvux ger vuxenstuderande kommuninvånare i regio-
nen ett brett utbud av utbildningar. Vi har både praktiska 
och teoretiska kurser och fokuserar på dem som är efter-
frågade av näringslivet. Det känns bra att kunna erbjuda 
den här servicen till våra sökande.

– Det är trevligt att arbeta i Bollebygd med närheten till 

chefer och politiker. Det är den lilla kommunen där man 
kan göra sig hörd och vara med och påverka.

Kristina bor i Borås med sin man. De har tre vuxna barn 
och två barnbarn. Fritiden, utöver familjen, ägnar hon 
gärna åt resor till värmen eller i husvagnen i Varberg 
och idkar våtvästträning två gånger i veckan för sitt 
välbefinnande.

Länk till Bollebygdskolan
Länk till BRvux
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   Kristina Kristensson representerar Bollebygds kommun i Boråsregionens Vuxenutbildning.

Kristina rektor i Bollebygd
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Senaste Nytt
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