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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!
Vuxenutbildningen har gett mig ökat självförtroende, säger Laila Alsaleh från Jordanien. Hon sökte och
blev antagen till utbildningen Barnskötare, Lärling. Badmästare är ett annat bristyrke. Hösten 2017 startade
därför vuxenutbildningen en eftergymnasial lärlingsutbildning. Borås Stad är en fantastisk kommun att samarbeta med tycker Leif Johansson som är chef för Arbetsförmedlingen i Borås sedan första oktober 2017.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, vuxenutbildningschef.

Leif Johansson
Ny chef för Arbetsförmedlingen i Borås
Mer information

Badmästare
är en bristvara
Unik utbildning
i Borås
Mer information

Barnskötare
– första steget för Laila
Mer information

Boråsregionens Vuxenutbildning, 501 80 Borås
Besöksadress: Fabriksgatan 12. Telefon 033-35 81 10
Epost till ansvarig utgivare: Tina Arekvist Lundell

SENASTE NYTT
Mer information
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Foto Peder Persson

Leif Johansson
Ny chef för Arbetsförmedlingen

Leif Johansson är ny chef för Arbetsförmedlingen i Boråsområdet.
Leif Johansson är chef för Arbetsförmedlingen, AF,
i Borås sedan första oktober 2017. Han har bred
erfarenhet från AF genom tidigare arbete i Säffle/
Årjäng samt Norra Älvsborg. I Södra Älvsborg,
som omfattar Mark, Borås, Ulricehamn, Svenljunga,
Tranemo och Bollebygd, arbetar cirka 180 personer.
– Det har varit en intressant resa bland annat
genom bostadsbubblan på nittiotalet med hög
arbetslöshet. Nu upplever vi en högkonjuktur
utan dess like där det är fullt drag i nästan alla
branscher. Det innebär också brist på arbetskraft
nästan överallt, säger Leif Johansson.
– En viktig arbetsuppgift är att hålla våra studieoch yrkesvägledare uppdaterade och ge information
om vad som händer på arbetsmarknaden idag.
Vårt uppdrag är också att samverka med kommuner,

Åter till sida 1

skolor, näringsliv och övriga marknadsaktörer.
Där är Borås Stad en fantastisk kommun att
samarbeta med eftersom vi ser olika saker och
skapar lösningar tillsammans. Det gäller till
exempel DUA - Delegationen för unga & nyanlända
till arbete - där regeringen har gett i uppdrag till
kommuner att samverka för att få unga och nyanlända i arbete eller studier. Det har slagit väl ut
och nu är det dags för nästa steg.
– I september ska vi vara fullt uppkopplade
till vår nya moderna digitala miljö. Besökare ska
kunna koppla upp sig direkt till kundtjänst via till
exempel Skype. Det blir enklare, man äger sitt
ärende och kan se var det ligger i beslutskedjan,
avslutar Leif Johansson.

Till nästa sida!
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Badmästare är en bristvara
Unik utbildning i Borås

Jonathan Axelsson, Simon Billberg, Mitra Saatchi och Raed Hussein är blivande badmästare.
– Vi saknar badmästare, säger Mona Carlbom
som är verksamhetschef för Borås Stads badanläggningar. Idag finns ingen badmästarutbildning
i Sverige. Därför kontaktade jag vuxenutbildningen
och frågade om vi kunde göra något tillsammans.
De tände på idén och den eftergymnasiala lärlingsutbildningen till badmästare startade i november
2017 och avslutas nu till hösten.
– Fyra elever deltar men det räcker inte när
vi åter öppnar Stadsparksbadet i september.
Därför hoppas vi på ytterligare en kurs.
– Det är en helt ny utbildning för oss, säger Claes
Hoof, utbildningsansvarig från vuxenutbildningen.
Utbildningen är bred och innefattar bland annat
service och bemötande, akut omhändertagande vid
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olycka, simundervisning och att leda gruppträning
i vattengympa. Under utbildningsåret får eleverna
flera diplom som visar på deras kunskaper.
– Jag vill arbeta med något som intresserar mig.
Simning är mitt stora fritidsintresse och jag känner
att jag valt rätt, säger Raed.
– Vattengympa och andra vattensporter vill jag
arbeta med. Men framförallt lära barn att simma,
säger Simon.
– Det är spännande och intressant och stor skillnad
från mitt tidigare arbete inom barnomsorgen, säger
Mitra.
– Vi tycker att utbildningen är intressant och ger oss
en bra grund, avslutar de blivande badmästarna.

Till nästa sida!

BoråsRegionens Vuxenutbildning | www.brvux.se
”Yrkesutbildningar för dig som bor i Boråsregionen”
Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

I n f o r m a t i o n oInfor
m ymation
r ke su t bom
i l d yr
n ikesutbildningar
ngar i Boråsreg
i iBoråsregionen
o n e n • N r 3 j u•n Nr
i 2 013
2 • M ar s 2018

Foto Peder Persson

Barnskötare – första steget för Laila

Laila Alsaleh stortrivs med sitt vikariat som barnskötare på Östermalmsgårdens förskola.
Laila Alsaleh kommer från Jordanien och har
bott i Sverige tio år. Hon är gift och har två barn.
Efter att ha varit hemma med barnen i fyra år tog
Laila steget till att börja utbilda sig. Hon förstod
vikten av att lära sig svenska och studerade SFI,
därefter en grundläggande vuxenutbildning.
– Det var efter det som jag sökte och blev antagen
till utbildningen Barnskötare - Lärling, säger Laila.
Det är en utbildning under elva månader till barnskötare på gymnasial nivå under elva månader.
Genom praktik på arbetsplats fyra dagar och en
dag teori på skolan varje vecka är målet att få
kompetens för den kunskap som krävs i kommande
yrkesfunktion inom förskoleverksamheten.
– Min praktik gjorde jag på Östermalmsgården.
Jag är lyckligt lottad att även fått ett vikariat
här efter utbildningen.

Åter till sida 1

– Vuxenutbildningen har gett mig ökat självförtroende. Nu vågar jag göra vardagliga saker som
att svara i telefon, följa med barnen till skolan
och andra aktiviteter, träffa andra föräldrar, gå
till läkare och handla i affärer. Man känner sig
ensam när man inte kan göra sig förstådd men
nu har jag en uppgift i samhället och det känns
fantastiskt. Inför framtiden hoppas jag få
möjlighet till fortsatta studier.
I första hand till förskolelärare och därefter
kanske till lärare i matematik för mellanstadiet.
Barnomsorgen har ett stort behov av personal
de närmaste åren eftersom det föds allt fler barn
i Boråsregionen. Man har även stora pensionsavgångar bland dem som idag arbetar inom
vård och omsorg.

Till nästa sida!
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Ny hemsida för BRvux
Läs om vårt kursutbud till
sommaren och hösten.
www.brvux.se
Utbildningsmässa 25 april kl 9-13
Fabriksgatan 12. Stort utbud av
yrkesutbildningar inom BRvux.
Erasmus+
Ett EU-projekt som ger studerande
möjlighet att få göra praktik inom EU.
För vidare information kontakta:
silva.isaksson@boras.se
Åter till sida 1
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