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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!
I detta nummer presenterar vi Niklas Petterson som är branschstrateg på arbetsförmedlingen.
Christopher Nilsson är rektor för vuxenutbildning inom Västra Götalands naturbruksförvaltning.
Han tycker att fler bör få sin försörjning inom de gröna näringarna. Mia Sundström berättar att
digitalisering inom skolans värld ökar och hur förändringen påverkar både elever och pedagoger.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, vuxenutbildningschef.

Sveriges bästa
arbetsförmedling
Mer information

Tid, rum och plats
är inget hinder
Mer information

Ökad digitalisering
berör tusentals
Mer information
Boråsregionens Vuxenutbildning, 501 80 Borås
Besöksadress: Fabriksgatan 12. Telefon 033-35 81 10
Epost till ansvarig utgivare: Tina Arekvist Lundell
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Foto Peder Persson

Niklas Pettersson, branschstrateg

”Sveriges bästa
arbetsförmedling”
Niklas Pettersson arbetar som branschstrateg på Arbetsförmedlingen. Han har bland annat
anlitas av SVT som expert i serien Sveriges bästa arbetsförmedling.
Niklas Pettersson arbetar som branschstrateg på
Arbetsförmedlingen för Nordvästra Götalands 36
kommuner. Arbetet handlar om att internt säkra
kompetens för att kommunicera med arbetsgivare
och arbetssökande för att skapa tillväxt och få
arbetssökande i arbete. Externt handlar det om
att möta branscher och större företag i regionen,
och ibland i hela riket då de inte finner kompetens
på den ort där de verkar.
– Ett exempel just nu är att man söker ett stort
antal Styckare och slaktare, där det råder stor
brist. Då lägger jag ut frågan till berörda förmedlingar och tar även kontakt med flera andra aktörer,
inte minst vuxenutbildningen, för att i detta fallet
bilda ett branschråd för att hitta olika lösningar för
kompetensbristen i branschen i samverkan. Här är
de delregionala kompetensplattformarna viktiga.
– Kompetensplattformarna kom till 2009 på uppdrag av regeringen. Arbetsförmedlingen samverkar
i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg där ett av

Åter till sida 1

huvudmålen är att arbeta för en långsiktig kompetensförsörjning. Alla inblandade har samma mål:
människor ska finna och behålla sitt arbete vilket
ger ökad tillväxt. Vuxenutbildningen är en viktig
partner. De höjer den lokala utbildningsnivån och
genomför efterfrågade utbildningar.
– Vi har en överhettad arbetsmarknad trots att
arbetslösheten är ca 340 000. 80 procent av dem
har en utsatt ställning och är ofta i behov av någon
extra insats. Cirka 70 000 tillhör inte dessa grupper men då ska de bo på rätt ort, må bra och vilja
ta jobben som erbjuds. Tar vi svenskfödda har vi ca
3 procent arbetslöshet jämfört med ca 20 procent
i gruppen utrikes födda. Så hade vi inte haft någon
invandring så hade vi inte haft någon arbetskraft
över huvud taget.
– Jag hittar inget häftigare uppdrag än att jobba
strategiskt för att företag skall få kompetens och
människor ska få jobb, tycker Niklas Pettersson.

Till nästa sida!
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Tid, rum och plats är inget hinder

Tid, rum och plats är inget hinder för utbildning, säger Christopher Nilsson på Naturbruk.
– Våra yrkesutbildningar inom djur, lantbruk, skog
och trädgård är framtagna efter näringens behov
och våra studerande är därför eftertraktade på
arbetsmarknaden, säger Christopher Nilsson som
är rektor för vuxenutbildning inom Västra Götalands
naturbruksförvaltning.
– Vårt uppdrag är att regionalt vara mäklare, motor
och mötesplats och skapa vägar för ett livslångt lärande. Vuxenutbildningen är central då vi har snabba
spår för att grundutbilda och skapa plattform för
vidareutbildning inom våra yrkesområden. De studerande har tillgång till djurbesättningar, skog och
mark, en gedigen maskinpark, toppmoderna anläggningar och lärare med hög kunskapsnivå och bred
erfarenhet.
Tid, rum och plats är ingen begränsning då vi också
digitalt kopplar ihop studerande och pedagoger.
Klassrummet blir en tvåvägskontakt där lärare och

Åter till sida 1

elever befinner sig på olika platser. Vi får ett bredare
upptagningsområde och den digitala och praktiska
miljön möjliggör en kvalitetssäkrad utbildning.
– Idag har vi ca 40% egenproduktion av livsmedel
och är beroende av import med ofta långa transportvägar. För att säkerställa oberoende vid en nationell krissituation bör antalet utbildade människor
som arbetar och får sin försörjning inom de gröna
näringarna bli fler.
– Min erfarenhet av samarbetet med vuxenutbildningen i Borås är att vi för en dialog som jag känner
mig bekväm i så vårt framtida samarbete känns konstruktivt och positivt, avslutar Christopher Nilsson.
Boråsregionens vuxenutbildning upphandlar
utbildning från Naturbruk, Movant, Lernia,
Folkuniversitetet, Hermods och Astar.

Till nästa sida!
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Ökad digitalisering
berör tusentals

Representanter för Boråsregionens åtta kommuner träffas regelbundet för att utveckla Lärcentra.
Bland annat för att ge fler möjlighet att studera oberoende av bostadsort.
Mia Sundström är enhetschef och leder vuxenutbildningens projekt Lärcentra i Boråsregionens åtta kommuner.
– Lärcentra har tidigare funnits i olika former och ofta
tänker man den som en fysisk plats där elever får stöd i
sina studier.
– Vi ser Lärcentra också som en digital plats där man
får möjlighet att välja utbildningar oberoende var man
bor. Har man problem att ta sig till skolan kan man följa
sin utbildning via dator. Flera av våra kommuner har
idag också fysiska platser som en del av sitt Lärcentra.
Sättet att arbeta tillför ytterligare en möjlighet där våra
utbildningar blir mer flexibla och hittar former som passar olika individer.
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För närvarande har vi utbildning inom Barn och fritid och
tittar också på kombiutbildningar inom SFI där man läser
50 procent Svenska för invandrare och femtio procent
yrkesutbildning blandad med arbetslivserfarenhet.
– Projektet Lärcentra berör idag åtskilliga tusen vuxen
elever och sättet att arbeta påverkar lärare, studieväg
ledare och administratörer så det är många inblandade.
Digitalisering kommer att ta större plats i undervisning
där en ökad flexibilitet skapar möjlighet för fler att följa
sina studier via dator.
– Det är alltid spännande att stå inför förändringar och
tänka nytt, avslutar Mia Sundström.

Till nästa sida!
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MISSA INTE VÅR
UTBILDNINGSMÄSSA
4 april 2019, kl 9-13
på Fabriksgatan 12 i Borås.
Den är för dig som vill utbilda dig till ett yrke eller
komplettera dina betyg för vidare studier.
Länk till utbildningsmässa

Utbilda dig nu!
Du kan söka fram till den
15 februari. Nästa start är april
Se exakt datum på respektive utbildnings sida.
Håll koll på Sökbara utbildningar för att se vilka
utbildningar du kan söka.
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