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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer presenterar vi kommunförbundets nya 
förbundsdirektör. Genom ERASMUS+ har några av våra vårdlärare varit på studiebesök till Sicilien 
och kockeleven Thanongsak Maisungnoen har praktiserat i Spanien.
 
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

Magnus Haggren 
- ny förbundsdirektör
Magnus Haggren kommer närmast från tjänsten som 
kommundirektör i Alingsås. Han tillträdde tjänsten som 
förbundsdirektör för Sjuhärads kommunalförbund vid 
årsskiftet 2016/17.

 Mer information

Med ERASMUS+ till Spanien
Thanongsak Maisungnoen är 22 år och utbildad kock. 
Han har tagit sin examen på vuxenutbildningen i Borås. 
Nu har han varit på praktik i Barcelona.

 Mer information

 Mer information

Med ERASMUS+ till Sicilien
Tre lärare från vuxenutbildningens Vård och omsorg 
har varit på studieresa till Sicilien för erfarenhetsutbyte 
inom äldreomsorgen.

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
https://www.facebook.com/BoråsRegionens-Vuxenutbildning-102905019867976/?fref=ts
mailto:tina.arekvist.lundell%40boras.se?subject=
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  Magnus Haggren,
        förbundsdirektör Sjuhärads kommunalförbund

Vid årskiftet 2016/17 tillträdde Magnus Haggren 
arbetet som förbundsdirektör vid Sjuhärads kom-
munalförbund i Borås. Han kommer närmast från 
Alingsås kommun där han arbetat som kommun-
direktör i ett antal år.

– Jag gillar sjuhärdskommunerna, sökte arbetet och 
hade förmånen att få uppdraget, säger Magnus.

Kommunförbundet, som representerar kommu-
nerna i Boråsregionen samt Varberg, arbetar för att 
regionen ska utvecklas och vara attraktiv att leva 
och verka i. Dess huvudsyften är att stärka regionen 
samt utveckla och stödja kommunernas samverkan.

– Vi ska ha ”örat mot rälsen” och i ett regionalt 
och nationellt perspektiv vara den part som samlar 
in regionens synpunkter gällande t ex infrastruk-
tur och kompetensbehov så att vi står starka mot 
regering, Trafikverket med flera. Vårt fokus ska vara 
sjuhäradskommunerna och samtidigt ska vi arbeta 
för hela Västra Götalandsregionen.

– Ett tydligt exempel på kommunal samverkan 
är Boråsregionens vuxenutbildning. 2010 fick vi 
i uppdrag att upprätta ett samverkansavtal. 
Det var därefter BRvux startade sin verksamhet 
i sin nuvarande form.

Kommunalförbundet, där Navet science center,
Medarbetarcentrum och Närvårdssamverkan ingår,
har ett femtiotal anställda. Verksamheten finan-
sieras av medlemskommunerna och till viss del av 
Västra Götalandsregionen.

Magnus Haggren 
- ny förbundsdirektör

Åter till sida 1 Till nästa sida!

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
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  Lena Polhager, Erica Johansson och Anette Petersson har gjort en studieresa till Sicilien för 
        att studera dess äldreomsorg. Anette Petersson saknas på bilden.

Lena Polhager, Erica Johansson och Anette Peters-
son är lärare inom vuxenutbildningens Vård och om-
sorg. Programmet har 25 pedagoger och 300-400 
elever. Utbildningen leder till en examen som gör det 
möjligt att söka en tjänst som undersköterska inom 
kommunal eller regional verksamhet eller vid ett 
privat vårdbolag. 
I mitten av maj gjorde Erica, Lena och Anette en 
studieresa till staden Barcellona Pozzo di Gotto 
på Sicilien.
Gruppen blev väl mottagen och fick bland annat 
besöka olika delar av stadens äldreomsorg, en 
tandläkarmottagning och ett flyktingboende. 
– Vi fann att förutsättningarna för personal 
och brukare skiljer sig mellan våra länder. 
Vård i hemmet för äldre finns inte, man har lägre 
personaltäthet och varje brukare har sin egen hus-
läkare. Lägre krav på hygien och omodern utrustning 

tvingar personal till tunga lyft vilka också själva får 
stå för handskar och handsprit.
– Vår intressanta och innehållsrika studieresa
avslutades med en kulturell upplevelse i skulp-
turparken Parco Museo Jalari.

Erasmus+ är ett utbytesprogram som bland annat 
ger elever möjlighet att praktisera på ett företag 
eller i en organisation i ett annat EU-land. Stipen-
dium utgår för praktik under två till tolv månader.

– Resan skedde inom ramen för Erasmus+ och 
syftade till erfarenhetsutbyte mellan länder 
och att etablera kontakt för framtida praktik-
platser för våra elever, säger Lena Polhager.

Länk till ERASMUS

Med ERASMUS+ till Sicilien
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Åter till sida 1 Till nästa sida!
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http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/erasmus/
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– Att få möjlighet att studera en gymnasial yrkes-
utbildning som vuxen är toppen, säger Thanongsak. 
– Äntligen visste jag vad jag ville utbilda mig till och 
därmed kände jag mig också motiverad att sätta mig 
på skolbänken igen. Nu känns det helt rätt för mig, 
fortsätter han. 
Lektioner har varvats med teori och praktik förlagd 
till restaurang Renässans. Till det kommer flera 
veckors praktik vid andra restauranger inom Borås 
vilket ger bredare erfarenhet och ett större kontakt-
nät.
Eleverna på kockutbildningen fick erbjudande att, 
via ERASMUS+, förlägga några veckors praktik till 
ett annat land inom EU. Thanongsak nappade direkt 

och valde Spanien och Barcelona. Det blev fyra
veckors praktik på en restaurang inne i centrum. 
– Det var en jobbig, lärorik och jättekul tid i högt 
tempo med långa arbetsdagar men jag vill gärna 
åka utomlands igen om jag får chansen.
– Kockutbildningen passade mig bra. Lärarna och 
mina studiekamrater var trevliga och studietakten 
lagom. Det finns mer att lära så jag skall söka 
fler kurser, avslutar en entusiastisk Thanongsak 
Maisungnoen som vill öppna egen restaurang inom 
en tioårsperiod.

Länk till ERASMUS
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  Thanongsak Maisungnoen är 22 år och utbildad kock. Han har studerat och tagit
 sin examen via vuxenutbildningen i Borås. 

Med ERASMUS+ till Barcelona

Åter till sida 1 Till nästa sida!
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http://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/erasmus/
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Åter till sida 1

Kolla här!
Utbildningsmässa

17 oktober kl 9-13
Fabriksgatan 12,  Borås

Hitta ditt framtida yrke.
Möt utbildningsföretag. 

www.brvux.se

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

