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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! 
I detta nummer presenterar vi det Industritekniska programet på IMI Hydronic Engineering i Annelund. 
Vi gör ett porträtt på Birgitta Örtengren-Yngve, rektor vuxenutbildningen Vårgårda/Herrljunga. Vi besöker 
även de nya lokalerna på Sparregatan i Borås där det finns utbildningar till barnskötare, handel&undservice 
och som lärling.
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

Jobben finns i industrin
Vuxenutbildningens Industritekniska program 
med inriktning Produkt- och maskinteknik är förlagd 
till Herrljunga med praktik och yrkesutbildning på 
företaget IMI Hydronic Engineering i Annelund. 

 Mer information

Populär utbildning ger jobb
På Sparregatan, i centrala Borås, finner man Vuxenut-
bildningens utbildning Barnskötare, Lärling som vänder
sig till de som vill arbeta inom barnomsorg. 

 Mer information

 Mer information

Ny rektor i Vårgårda/Herrljunga
Birgitta Örtengren-Yngve är sedan 18 april 2017 rektor 
för Vuxenutbildningen i Vårgårda/Herrljunga. Birgitta 
ansvarar för vuxenutbildning som också inkluderar 
Svenska för invandrare (SFI). 

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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  Glenn Holmén och Sören Olsson undervisar elever som läser vuxenutbildningens
       Industritekniska program. 

Vuxenutbildningens Industritekniska program med 
inriktning Produkt- och maskinteknik, är förlagd till 
Herrljunga med praktik och yrkesutbildning på 
företaget IMI Hydronic Engineering i Annelund. 
Utbildningen är ettårig, ger 900 poäng och kräver 
att eleven har minst 9-årig grundskola eller motsva-
rande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska 
som andraspråk samt matematik.
– Det är spännande att arbeta med elever från 
vuxenutbildningen, tycker Glenn Holmén och Sören 
Olsson, lärare på IMI Hydronic Engineering. 
Utbildningen på 40 veckor blandas med teori och 
praktik och eleverna är i åldern 20 - 50 år.

– Tycker man om att arbeta med både händer och 
huvud ska man söka till industrin där man med rätt 
utbildning är attraktiv på arbetsmarknaden. 
Idag har man en ren och modern miljö där maskiner 

är inbyggda för att ge en lägre bullernivå och hjälp-
medel finns för tunga lyft. Arbetstiden är mellan 
7-16 och större företag erbjuder också skiftarbete.

– I vår bygd finns flera företag som tar emot 
praktikanter för APL (Arbetsplatsförlagt lärande). 
Eleverna är välkomna till IMI Hydronic Engineering i 
Annelund, Lesjöfors Fjäder i Hudene, Blomdahls
Mekaniska i Herrljunga och Pipelife i Ljung med flera. 

IMI Hydronic Engineering tillverkar ventiler för att 
reglera flöde. Konceptet är att leverera färdiga, 
injusterade system för att reglera klimatanlägg-
ningar för nybyggen och då framförallt flerbostads-
hus. Operahuset i Sidney och Friends Arena i Stock-
holm är exempel på större byggnader där företagets 
anläggningar finns monterade.

Jobben finns i industrin
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  Birgitta Örtengren-Yngve, rektor vuxenutbildningen Vårgårda/Herrljunga.

Birgitta Örtengren-Yngve är sedan april 2017 rektor 
för vuxenutbildningen i Vårgårda/Herrljunga, som 
även inkluderar SFI. Elevantalet är omkring 300 och 
hon arbetar tillsammans med ett tjugotal pedago-
ger, yrkesvägledare och administrativ personal.
– Det är spännande att arbeta i Vårgårda och 
Herrljunga. Vi är en organisation där man får 
medverka i allt och jag har fått en jättebra start 
med samarbetet inom Boråsregionens vuxenut-
bildning. Det är roligt, man gör nytta och det 
kan bli hur bra som helst, tycker Birgitta.
Vårgårda/Herrljunga har gymnasiala yrkesut-
bildningar inom tre områden: Vård och omsorgs-
utbildning där man studerar till undersköterska,
två yrkesförarutbildningar för gods- och bussförare 
och i september startade industriutbildning som är 

förlagd till IMI Hydronic Engineering.
– Dessa utbildningar efterfrågas av näringslivet 
och det finns fler områden där vi planerar framtida 
lösningar. 
– Det är viktigt att våra utbildningar är i bristyrken 
och att eleverna efterfrågas på arbetsmarknaden 
efter avslutade studier.

Birgitta Örtengren-Yngve har en bakgrund som 
gymnasielärare. Senast på De la Gardiegymnasiet 
i Lidköping. Hon har tidigare varit utbildningsledare 
för två Yrkeshögskoleutbildningar och rektor för 
Vuxenutbildningen i Mariestad.

Ny rektor i Vårgårda/Herrljunga
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  Tove Kjellström och Marita Walter är lärare på BRvux utbildning Barnskötare, Lärling.

På Sparregatan i centrala Borås finner man vuxen-
utbildningens utbildning Barnskötare, Lärling som 
vänder sig till de som vill arbeta inom barnomsorg. 
Utbildningens mål är att ge formell kompetens och 
den kunskap som krävs inom förskoleverksamhet 
för att ge möjlighet till arbete som barnskötare 
inom barnomsorgen.
– Barnskötarutbildningen är en populär utbildning, 
säger lärarna Marita Walter och Tove Kjellström.
– Idag har vi fyra grupper med totalt 46 elever. 
Det är många som söker men tyvärr har vi inte 
plats för alla. 
En grupp är uppdragsutbildning beställd av Borås 
Stad där målet är att ge ytterligare kompetens till 
fast personal. Eleverna har fått söka från 

kommunens förskolor och därefter blivit uttagna till 
utbildningen. Dessa elever har arbetat minst fem år 
på förskola och studielängden är nio månader. Till de 
tre övriga grupperna söker man via vuxenutbildning-
en. De flesta är invandrarkvinnor som har godkänd 
Svenska grund. Studietiden är tolv månader.

– Undervisning bedrivs en dag i veckan på skolan 
och fyra dagar ute som lärling på praktikplats. 
Vi besöker eleverna regelbundet och bjuder också 
in deras handledare till skolan.
– Det bästa med vårt arbete är att få människor 
att öka sin kompetens och oavsett var man kommer 
ifrån ges möjlighet till fast anställning, avslutar 
Marita och Tove.

Populär utbildning ger jobb
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Mer information

SENASTE NYTT

315 miljoner
kronor till
fler yrkes-
utbildningar

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/315-miljoner-for-fler-yrkesutbildningar/

