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”Yrkesutbildningar för dig som bor i Boråsregionen”
BoråsRegionens Vuxenutbildning | www.brvux.se

Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! 
Monzer Mobarak från Libanon har genomgått en VVS-montörsutbildning parallellt med SFI och fick arbete 
direkt efter utbildningen. Vi gör ett porträtt på Andreas Cerny som sedan nyår är ordförande för Gymnasie- 
och vuxenutbildingsnämnden. Kvalitetssamordnare Jonas Wieszkos och  intendent Sead Omerovic  visar, 
med hjälp av statisstik, vuxenutbildningens måluppfyllelse och ökad omsättning.

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

Vatten och värme 
gav Monzer arbete 
på hemmaplan

 Mer information

Måluppfyllelse och 
ökad omsättning

 Mer information

 Mer information

Porträtt
Ordförande
Andreas Cerny

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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Vatten, värme och sanitet gav
Monzer arbete på hemmaplan

Monzer Mobarak är 44 år och kommer från Libanon 
där han arbetat inom VVS, (vatten, värme och sani-
tet), under femton år i Beirut och Tripoli. 
Han kom till Sverige hösten 2014. Valet av utbildning 
var givet för honom då han tog kontakt med vuxen-
utbildningen. 
– En VVS-montörsutbildning parallellt med SFI
passade mig bra, säger Monzer. Jag läste svenska 
två dagar i veckan och övriga tre dagar VVS på 
Movant i Göteborg. Utöver detta hade jag även fem 
veckors praktik ute på företag.
Målsättningen för utbildningen var att få fortsätta 
inom sitt gamla yrke också här i Sverige. Han har 

sex barn mellan två till nitton år och är bosatt i 
Svenljunga. Monzer har pendlat flera dagar i veckan 
till utbildaren Movant i Göteborg och efter avslutad 
utbildning har han fått anställning hos Svenljunga-
bostäder Svenbo. Företaget ligger i Svenljunga, 
vilket är Monzers hemkommun, så nu är pendlandet 
till Göteborg historia och arbetet har startat.
– Våra lärare var fantastiskt bra och jag är tacksam 
för att Vuxenutbildningen gav mig möjlighet att stu-
dera till ett yrke i Sverige, avslutar en glad Monzer 
Mobarak.

Länk till utbildningen VVS-MONTÖR

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
https://www.brvux.se/portfolio-item/vvs-montor-1600-poang/
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Porträtt Andreas Cerny
Jag lägger stor vikt vid det livslånga lärandet

Andreas Cerny är 25 år och han fick sitt första 
politiska uppdrag strax efter sin artonårsdag och 
januari 2019 tillträdde han som ordförande för Gym-
nasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås.

– Det är ett fantastiskt uppdrag. Vi ansvarar för 
gymnasie- och särskild utbildning för vuxna, vuxen-
utbildning och yrkeshögskola. Det är ett brett fält 
inom utbildningsklustret där vi når goda resultat. 
Jag är stolt över vår vuxenutbildning. Tillsammans 
samverkar vi åtta kommuner i boråsregionen inom 
yrkesgymasial vuxenutbildning,

– BRvux yrkesutbildningar och yrkeshögskola är 
moderna skolformer där vi endast startar utbild-
ningar efter näringslivets uttalade behov.

– Arbetsmarknaden är flexibel vilket sannolikt 
kommer att öka behovet av vuxenutbildning och det 
gör kompetensutveckling för vuxna ännu viktigare i 
framtiden. Historiskt ser vi transformationen inom 
handel och industri. Nu går vi mot e-handel, popup-
butiker, Smart textiles med mera. Digitalisering och 
AI (artificiell intelligens) genererar utveckling och 
ger nya oanade möjligheter.

Andreas bor i Borås och arbetar som ledningsstöd 
till sjukhusdirektören på Södra Älvsborgs sjukhus. 
På fritiden umgås han med flickvän och vänner, re-
ser gärna i Europa och flera gånger i veckan blir det 
långa joggingpass.

– Att vara liberal har kommit med modersmjölken, säger Andreas Cerny. 
 Politik var alltid närvarande hemma då vi förde diskussioner vid köksbordet.

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
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– Om vi jämför 2017 med 2018 har omsättningen 
för Yrkesvux i Boråsregionen ökat med en tredjedel, 
säger intendent Sead Omerovic. Organisation är dyna-
misk och har inte varit så omfattande sedan Kunskaps-
lyftet på nittiotalet. Till skillnad från andra skol former 
har vi helårsverksamhet med fem kursstarter per år och 
samtliga yrkesutbildningar är anpassade till arbetsmark-
nadens behov.

Branschanalys och omvärldsbevakning sker kontinuer-
ligt. Vuxenutbildningschef Tina Lundell och rektor Anita 
Lomås har tillsammans med kompetensmäklare en 
återkommande dialog med näringslivet och kommunerna 
för att säkerställa att deras behov visar sig i skolans 
yrkesutbildningar.

– Det är väsentligt att statistiskt kunna se hur många 
som efter utbildning hamnar i arbete inom sin bransch, 
säger kvalitetssamordnare Jonas Wieszkos.

80 procent av dem som gått ut har gått vidare till 
arbete eller fortsatta studier inom tre månader efter 
utbildningen. Av dessa är det 70 procent som har fortsatt 
inom det område de studerade på yrkesvux.

Boråsregionens Vuxenutbildning erbjuder gymnasial 
yrkesutbildning för vuxna i kommunerna Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda.

Boråsregionens Vuxenutbildning
Måluppfyllelse och ökad omsättning

Jonas Wieszkos och Sead Omerovic visar på Vuxenutbildningens ökning och stabila organisation.

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

VI FIRAR EUROPA
Hela vecka 19 uppmärksammar vi EU och 

den 9 och 10 blir det extra aktiviteter. 

Då visar vi upp hur vi arbetar internationellt och 

hur EU-samarbetet bidrar till våra utbildningar.

Hela programmet finns på hemsidan
från vecka 17.

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

