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 Mer information

Vuxenutbildning
- en möjlighet för flera
– Vuxenutbildningen inom Boråsregionen, där åtta kommuner 
ingår, är en vinnare då de flesta får arbete efter avslutad utbild-
ning. Lars-Gunnar Johansson är rektor för Tranemo gymnasium 
och ansvarig för kommunens vuxenutbildning.  

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer berättar vi om BRvux kockutbildning via Astar. 
Lars-Gunnar Johansson är gymnasiechef och ansvarig för vuxenutbildningen i Tranemo. Vi hälsar honom
välkommen som representant i Boråsregionens Vuxenutbildning. Emma Axelsson studerar till kock och har 
fått en spännande praktikplats i Turkiet.
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

 Mer information

Kock - ett bra yrkesval
Totalt 29 elever studerar till kock eller cafékock på hotell-
restaurangen Renässans. Det är företaget Astar som 
handhar utbildningen via bl a yrkeslärare Gunilla Graff.

Emma - på väg till Turkiet
Emma Axelsson studerar på Vuxenutbildningens ettåriga 
utbildning Kock och Restaurang. Hon är 22 år och inflyttad 
till Borås från Stockholm.
– Jag är jättemotiverad och tycker att utbildningen är 
precis så toppen som jag trodde från början. 

 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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   Lars-Gunnar Johansson är rektor på Tranemo gymnasium och ansvarig för kommunens vuxenutbildning.

– Vi har ca 400 gymnasieelever på vår skola. Det är en 
trevlig arbetsplats med bra studieklimat där vi respek-
terar varandra, tycker Lars-Gunnar.

– BRvux erbjuder flera utbildningsalternativ där distans, 
på plats eller som lärling är några studieformer. Vid den 
senaste sökperioden blev 28 antagna från vår kommun.

– Boråsregionens Vuxenutbildning erbjuder över trettio 
olika utbildningar. Det senaste, som visar på dess flexi-
bilitet, är att studera svenska parallellt med en yrkes-
utbildning. Det kan gälla vård, bygg med flera. En lyckad 
satsning där vi kommer att få se ett positivt utfall. 
Tranemo, med ca 11 000 invånare, är en aktiv kommun 

där politik, näringsliv och skola arbetar tillsammans.
De tongivande företagen agerar på den internationella 
marknaden och produkterna är ofta high-tech. 
Tranemo har nästan ingen arbetslöshet och företagen 
söker hela tiden efter kompetens. Därför är riktade 
utbildningar och sådana där man läser svenska och yrke 
parallellt ett bra steg för att möta branschernas behov. 
Samtidigt ger det våra nya svenskar möjlighet till insteg 
i en attraktiv, lokal och expanderande arbetsmarknad.

– Jag trivs i skolans föränderliga värld där vi 
kan bidra till en positiv utveckling för våra elever, 
hälsar Lars-Gunnar Johansson.

Vuxenutbildning
- en möjlighet för flera
Vuxenutbildning
- en möjlighet för flera

Åter till sida 1 Till nästa sida!
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   – Vi har ett bra samarbete med Vuxenutbildningen, säger Gunilla Graff.

Totalt 29 elever studerar till kock eller cafékock på hotell-
restaurangen Renässans. Det är företaget Astar som 
handhar utbildningen via bl a yrkeslärare Gunilla Graff.

Kock är en grundutbildning inom matlagning. Efter avslu-
tad utbildning uppfyller man bl a de krav som krävs för 
att arbeta inom Borås Stads olika restauranger. Cafékock 
ger eleverna möjlighet att arbeta i caféer med enklare 
matlagning.

– Vi har skolan i vår restaurang med plats för 250 gäster 
i två plan där vi serverar frukost, lunch och middag. Elev-
erna har ett rullande praktikschema vilket innebär att de 
får erfarenhet av olika köksmiljöer. Förutom olika restau-
ranger praktiserar de också i skol- och lasarettkök där de 
får inblick i att laga specialkost, säger Gunilla Graff.

– Astar:s läroplattform, Google Classroom, har ett stort 
utbud av övningsuppgifter som tillämpas i vår undervis-
ning. Vi lägger också stor vikt vid teoretiska genomgång-
ar där vi går igenom varje elevs uppgift och ger direkt 
handledning. 

– Den kommunala vuxenutbildningen bygger på mål-
uppfyllelse där undervisningen är individuellt anpassad. 
Flexibilitet ger möjlighet för eleven att styra sin studie-
tid för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av sin 
studieperiod.

– Vi har ett bra samarbete med Vuxenutbildningen och 
regelbunden kontakt med rektor Anita Lomås.

Kock - ett bra yrkesval
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Åter till sida 1 Till nästa sida!

Arbetsmarknaden för utbildade kockar

Länk till Astar

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.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen.html?url=1119789672/Yrkeskompassen/Yrkesprognos.aspx?y=512&s=5120&b=&sv.url=12.78280711d502730c1800078
http://www.astar.se/
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Emma studerar till kock
och reser till Turkiet

  Via Erasmus reser Emma Axelsson för att praktisera på restaurang i Turkiet
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Emma Axelsson studerar på Vuxenutbildningens ett-
åriga utbildning Kock och Restaurang. Hon är 22 år och 
inflyttad till Borås från Stockholm.
– Jag är jättemotiverad och tycker att utbildningen är 
precis så toppen som jag trodde från början. Teori och 
praktik är en skolform som passar mig, säger Emma.

– Redan andra dagen i skolan informerades vi om att det 
finns möjlighet till praktik utomlands via Erasmus - ett 
EU projekt. Jag sökte och skall åka till Alanya i Turkiet 
15 april och praktisera i tre veckor  på en grill- och à la 
carte restaurang. Det blir intressant att jämföra svenska 
förhållande på arbetsplatserna gentemot turkiska vill-
kor. Hur man ser på råvaror och allt annat som hör till ett 
restaurangkök. 
Det är säkert mycket jag kan ta med mig i bagaget och 

dra nytta av här hemma.
– När jag kommer tillbaka från Turkiet kommer jag 
att praktisera på flera restauranger i Borås. Det ser 
jag verkligen fram emot. Vill så gärna jobba som kock 
på en restaurang och här ser jag en chans att visa fram-
fötterna. Det skall bli spännande att komma ut i verklig-
heten.

Emma tycker att hon har bra stöd från Vuxenutbild-
ningen. De är lätta att få kontakt med och ger goda råd.

– I framtiden hoppas jag få möjlighet att öppna 
en egen restaurang med riktigt god mat, avslutar 
Emma Axelsson.

Länk till Erasmus

Emma studerar till kock
och reser till Turkiet

Åter till sida 1 Till nästa sida!
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Inspirationsmässa
30/3 kl 13-16 på Fabriksgatan 12
En mässa som visar bredden av olika yrken
inom hälso och sjukvård, vård och omsorg

Mer information

Senaste Nytt

Mer information

Mer information

Åter till sida 1

Utbildningsmässa
26/4 kl 9-13 på Fabriksgatan 12
En mässa som visar bredden av yrkesutbildningar 
inom Vuxenutbildningen

Ny ansökningsperiod öppnar 15 
mars för utbildningar som börjar i 
juni eller i september
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