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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! 
I detta nummer presenterar vi Christer Samuelsson som är ny förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenut-
bildningsförvaltningen i Borås Stad. Dessutom, inlästa läroböcker ökar förståelsen och Sofia Magnusson har 
genomgått utbildningen Handel och kundservice.
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
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I mars 2018 började Christer Samuelsson som för-
valtningschef för gymnasie- och vuxenutbildnings-
förvaltningen i Borås.
–Jag trivs i Borås. Det är roligt att se hur staden 
har utvecklats, blivit vackrare och fått ett rikare 
folkliv i centrum. Här finns ett starkt näringsliv
som växeroch Götalandsbanan som får stor bety-
delse för hela regionen.
– Borås Stad har en framsynt vision om bildnings-
staden där alla elever ska ges möjlighet att lyckas. 
Det är också min vision, med frågor som jag har 
arbetat med i nästan hela mitt yrkesliv. Att skapa 
bra förutsättningar för att lyckas i skolan ger vinst 
både för individ och samhälle. 
– Under mina första fem månader har jag mest gått 
runt och imponerats av våra duktiga skolledare 

och lärare. Jag är stolt över de fantastiskt goda 
utbildningsresultaten vi har idag och jag ska göra 
mitt yttersta för att skapa bra förutsättningar för 
verksamheterna att lyckas ännu bättre.
– Vuxenutbildning är helt avgörande för många 
människor. Förmågan att hitta individuella lösningar, 
flexibilitet, kombinera kurser och skapa en bredd gör 
att det finns något för alla. Idag har vi över 5 000 
elever.
– Lärarbrist är en realitet. Jag vill arbeta för att 
våra lärare, ska trivas och stanna kvar hos oss. 
Gärna också efter pensionsåldern.
Christer Samuelsson är uppvuxen i Halmstad och 
är boråsare sedan 26 år. Löpning och simning på 
fritiden samt engagerad för att vi ska få ett damlag 
i elitserien i fotboll till Borås.
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Att öppna sin lärobok och samtidigt få möjlighet 
att lyssna på en inläsning i sin telefon, läsplatta 
eller dator är nu en möjlighet för de som studerar 
inom Boråsregionens Vuxenutbildning. Bibliotekarie 
Emma Bengtsson på vuxenutbildningen ansvarar för 
inläsningstjänsten, med inriktning Vård och omsorg, 
där hon servar över 400 elever.

Varje elev har ett konto där de med eget användar-
namn och lösenord loggar in och väljer vilken läro-
bok de vill lyssna på. En av fördelarna är att elev-
erna kan befinna sig i eller utanför skolan för 
att lyssna. 

– För de som läser yrkesutbildning parallellt med 
Svenska för invandrare, SFI, är inläsningstjänsten 
till stor hjälp, tycker Emma Bengtsson. Att höra 

svenska och samtidigt se det skrivna ordet ökar 
förståelsen och man lär sig snabbare. Det finns 
också möjlighet att reglera hastigheten på det in-
spelade för att lättare kunna följa med i läroboken.

Inläsningstjänsten omfattar i dagsläget de 
flesta läroböcker inom vuxenutbildningens olika 
utbildningar. Utöver inlästa läroböcker erbjuder 
Inläsningstjänst också lättlästa berättelser för de 
som är intresserade.

Emma Bengtsson har arbetat på vuxenutbildningen, 
med placering på Almåsgymnasiets bibliotek i två år. 
Det är ett ljust bibliotek med rymd och hemtrevlig 
miljö där elev erna trivs och gärna besöker för att 
studera.

Inläsningstjänst ökar förståelse
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Sofia Magnusson är 24 år, bor i Borås och har genom-
gått vuxenutbildningens utbildning Handel och kund-
service. 
Hon har fått grundläggande kunskaper i att starta 
eget företag, en god inblick inom e-handel, logistik, 
marknadsföring och kundservice. Sofia fick också fem 
veckors praktik i affär under utbildningstiden för att 
veta vad det innebär att arbeta inom handel samt få 
in en fot på arbetsmarknaden.

– Det funkade bra men jag var rädd för att det skulle 
vara svårt. Men det var enkelt att hänga med och allt 
var roligare än jag trodde från början. Jag fick prakti-
sera i en leksaksbutik i Knalleland. Att arbeta i butik är 
vad jag vill så det gav mersmak.

Sofia Magnusson har läst in sin gymnasiekompetens 
på Loftadalens folkhögskola i Åsa. Därefter var hon ar-
betslös i två år. Vuxenutbildningens Handel och kund-
service innehåller 25 procent praktik och ger eleven 
500 gymnasiepoäng. Utbildningen startade i januari 
2018 och avslutades fem månader senare. 

Idag är Sofia timanställd på sin tidigare praktikplats 
där hon får träffa och hjälpa kunder. Hon trivs med att 
arbeta i butiksmiljö och ser ljust på framtiden.

Länk till Handel och Kundservice

Sofia lyckades
med Handel och kundservice

Sofia Magnusson klarade av vuxenutbildningens utbildning Handel och Kundservice. 
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SENASTE NYTT

Nya utbildningar på gång 
inom naturbruk, industri, fordon
och mycket mer.
Håll utkik på vår hemsida brvux.se

Vår ansökningsperiod för start 
i november är öppen fram till 30/9
Länk till ansökningssida

Missa inte
Utbildningsmässa 
14 november

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
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http://www.brvux.se/
http://www.brvux.se/ansok-har/

