
”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 2018

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! 
I detta nummer presenterar vi Dennis Reinhold som är chef för Barn- och utbildningsförvaltningen 
i Marks kommun och Maria Johansson kurator på vuxenutbildningen i Borås. Muhammed Mardini är 
först ut att studera lager och logistik på SPEED Group. 
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, vuxenutbildningschef.

Mer information

SENASTE NYTTBoråsregionens Vuxenutbildning, 501 80 Borås
Besöksadress: Fabriksgatan 12. Telefon 033-35 81 10
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Dennis Reinhold är chef för Barn- och utbildnings-
förvaltningen i Marks kommun. Förvaltningen har
ca 1100 anställda i olika verksamheter.
– Jag trivs utmärkt, säger Dennis. Det är superkul 
att få arbeta med helheten i en expansiv kommun 
där det flyttar in folk och man bygger nytt. För-
valtningen ansvarar och utvecklar utbildning från 
förskola till gymnasium och även vuxenutbildning.

Vi har ett gott samarbete med vuxenutbildningen 
i hela regionen och träffas kontinuerligt vilket ger 
oss extra styrka. Vi är åtta kommuner inom Borås-
regionens vuxenutbildning, BRvux, som tillsammans 
erbjuder ett större utbud av eftergymnasiala yrkes- 
utbildningar. Det är en av finesserna med samarbe-
tet. Positivt är också utbytet mellan oss skolledare 

vilket skapar en kvalitetsökning. I Mark har vi ett-
åriga kock-, CNC- och svetsutbildningar. Det är brist-
utbildningar vilket gör att de flesta får jobb efter 
avslutade studier. Barnskötare och lokalvårdare 
fattas ute i våra verksamheter så vi hoppas kunna 
erbjuda även dessa utbildningar inom kort.

Vuxenutbildningen har sedan årsskiftet godkänts 
som lärcentra och fått benämningen Campus Mark. 
Det innebär bland annat att skolan är mer tillgäng-
lig, har ett större utbud och ger möjlighet att tenta 
och studera på kvällstid. 

Dennis Reinhold bor i Kallebäck och pendlar 
varje dag till och från arbetet. Fritiden ägnar 
han åt racketsporter, musik och familjen.

PROFIL

Dennis trivs i MARK
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Maria Johansson är kurator på vuxenutbildningen 
i Borås. För drygt två år sedan flyttade hon från 
Halmstad för att börja arbetet med att vägleda 
och stötta skolans elever.

– Arbetet handlar i huvudsak om att hitta verk-
tyg där eleverna kan ta ett större eget ansvar och 
bättre kunna hantera stress för att orka prestera 
när det gäller. Ibland går vi också igenom tillvaron 
utanför skolan som kan påverka studierna negativt, 
säger Maria.

– Jag arbetar på individ-, grupp och organisations-
nivå. Det mest intressanta är elevkontakten. Det är 
kul att komma ut i klasserna och göra större pro-
jekt. Ett område är att skapa en miljö där man blir 
accepterad för den man är för att kunna prestera sitt 
bästa. Vi skapar bland annat förutsättningar för det 

genom skolans likabehandlingsplan. Tillsammans 
går vi igenom och diskuterar situationer som kan 
uppstå inom de sju diskrimineringsgrunderna.

– I resursteamet, där kurator och speciallärare 
ingår, har vi startat ett projekt med målet att 
personer med kort utbildningsbakgrund inte 
ska hoppa av sina studier i förtid.

– Det är jättekul att jobba på skolan, att träffa 
elever och samarbeta med lärare och resursteam. 
Inspirerande är också att arbeta med utomstående 
aktörer som arbetsförmedling, försäkringskassa, 
vuxenpsykiatri med flera.

Maria hämtar energi på fritiden genom att resa, 
träffa vänner och gå på konserter och teater.

Maria är kurator för hela skolan

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372


”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 2018

Åter till sida 1 Till nästa sida!

Fo
to

 P
ed

er
 P

er
ss

on

Muhammed Mardini studerar lager/logistik via vux-
enutbildningen i Borås. Sex månaders utbildningen 
ger 700 studiepoäng. Muhammed har varit två år 
i Sverige. Han har med sig gymnasiestudier från 
Syrien och har där arbetat bland annat med försälj-
ning och som snickarlärling. I Sverige har han läst 
Svenska för invandrare och nu är han praktikant på 
SPEED Group i Borås.
– Jag är nyfiken och vill lära mig allt inom lager och 
logistik. Mina handledare har stöttat mig så att jag 
nu klarar av de flesta arbetsuppgifter. Det känns 
som om vi är en enda stor familj som tar ansvar och 
hjälper varandra, tycker Muhammed.
Fredrik Nero är Muhammeds lärare.
– Det går bra för mina elever på olika företag i Bor-
åsregionen. Vi träffas en gång i veckan på skolan och 
resten av tiden är de ute i praktiskt arbete.
Mikael Jamal och Mikael Ljungvall är handledare på 
SPEED Group.
– Muhammed är intresserad, frågar om råd och 

följer oss hela dagarna. Han kom med ett blankt CV 
som nu är välfyllt vilket ger honom större möjlighe-
ter i framtiden.
 – Våra praktikanter får truckutbildning och lär sig 
hela lagerflödet. Vi ser det som ett projekt i en 
inledande fas där vår ambition är att utvärdera och 
applicera det i flera av våra verksamheter både i 
Borås och Göteborg. I vårt arbete inom Corporate 
Social Responsibility CSR, ser vi ett stort värde i att 
tillvarata ny kompetens i Sverige och satsar för att 
själva utveckla kompetens som krävs i framtiden, 
säger Martina Lundgren samordnande konsultchef 
SPEED Group.
– Jag ska fortsätta att arbeta och längre fram åter-
uppta studierna. Mitt mål är att i framtiden arbeta 
som energiingenjör, avslutar Muhammed Mardini.

Länk till SPEED Group

Lager och logistik för Muhammed

Muhammed Mardini i mitten studerar lager/logistik på SPEED Group. Här tillsammans med Fredrik Nero,
Mikael Jamal, Mikael Ljungvall och Martina Lundgren.
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