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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!
I detta nummer konstaterar vi att årets utbildningsmässa blev en lyckad tillställning. Vi ger ett porträtt
av Åsa Nätterlund som är rektor för vuxenutbildningen i Vårgårda och Herrljunga. Christina Player Pellby
berättar om sitt arbete som Regional processledare för Vård och omsorgscollege i Sjuhärad.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, vuxenutbildningschef.
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Boråsregionens Vuxenutbildning, 501 80 Borås
Besöksadress: Fabriksgatan 12. Telefon 033-35 81 10
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Foto Peder Persson

Drygt 800 besökte
årets utbildningsmässa

Erica Seeger, Söder & Co, Theresia Sundström, Effektiv och Kajsa Larsson, Manpower representerade
bemanningsföretagen på BRvux välbesökta utbildningsmässa.
2012 slog Boråsregionens vuxenutbildning första
gången upp portarna till Utbildningsmässan.
Först blygsamt men år för år har den växt. 2019
besöktes den av drygt 800 personer som önskade
få veta mer om vilka yrkesutbildningar som BRvux,
yrkeshögskolorna och folkhögskolorna i regionen
erbjuder. För första gången fanns även Högskolan
på plats tillsammans med polis- och räddningstjänst och bemanningsföretag.
– Det är jätteroligt att så många kommer och
ställer ut, säger Silva Isaksson som håller i
mässplaneringen.
Målgruppen denna gång var dels yngre som hoppat
av gymnasiet och de som gått grundläggande

Åter till sida 1

utbildningar på komvux, dels äldre som av något
skäl vill göra ett karriärsbyte. Kanske har de blivit
arbetslösa eller så behöver de av något annat skäl
byta yrke. Därför är det viktigt för BRvux att visa
upp vilka utbildningar som finns, men också hur man
som student ska finansiera sin studiegång och vilka
möjligheter till jobb som finns efter utbildningen.
– Vår uppgift är i första hand att kompetensförsörja
arbetsmarknaden, inte att låta vuxna uppfylla en
dröm, säger rektor Anita Lomås. Men, fortsätter
hon, självklart är det bästa för de studerande om
utbildningen både är givande och leder till jobb.

Till nästa sida!
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PORTRÄTT

Åsa Nätterlund

Åsa Nätterlund vill motivera, inspirera och ge möjligheter.
Åsa Nätterlund är rektor för vuxenutbildningen i
Vårgårda och Herrljunga. Hon har tidigare arbetat
inom sjukvården i Alingsås och i ett forskningsprojekt inom EU på Göteborgs universitet. Under tre
år arbetade hon som vårdlärare inom vuxenutbildningen innan hon tillträdde tjänsten som rektor.
– Att bidra till att människor kommer in i yrkeslivet
är en glädje, säger Åsa. Blir det en lågkonjunktur så
står vi redo likväl som den högkonjunktur vi är inne
i just nu.
Sammanlagt är vi tjugo som arbetar med vuxenutbildning och vi erbjuder elutbildning, transportutbildning buss och lastbil, barnskötarutbildning
och vårdutbildning till undersköterska. SFI, grund
och gymnasiekurser i svenska, engelska och samhällskunskap, distanskurser och Särvux.
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– Det är lätt att få kontakt och skapa nätverk med
näringslivet i Herrljunga/Vårgårda. Man är positiv
till samarbete och lyhörda till våra önskemål om
lärlingsplatser, praktik med mera. Företagen tar
även emot de som har svårigheter med svenska
språket då de vet att det är övergående. Samarbete
inom utbildning och lokalt näringsliv är nyckeln till
lyckad utveckling och gemensamt sammanställer
vi de kompetenser som de olika branscherna efterfrågar.
Åsa är uppvuxen på landet. Tidigt ägnade hon sig
åt fotboll, skytte och innebandy. Idag bor hon med
familj i Alingsås och pendlar varje morgon till sitt
arbete efter att hon vanligtvis rensat hjärnan med
en joggingrunda.

Till nästa sida!
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Christina
Player Pellby
Regional processledare
för Vård och omsorgscollege Sjuhärad
Christina Player Pellby bor i Marks kommun
och pendlar till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Där arbetar hon sedan årsskiftet som
regional processledare för vård- och omsorgscollege i Sjuhärad.
Organisationen är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare, fackförbund, arbetsförmedling och högskolan och syftar till att tillgodose behovet av personal (främst undersköterskor)
och kompetensförsörjning inom vård- och omsorg.
Arbetsliv och utbildning samverkar för att utbildning ska leda till arbete och för att medarbetare ska
ha förutsättningar att göra ett bra jobb. Organisationen arbetar bland annat med handlednings- och
ambassadörsutbildningar, valideringsmodeller och
språkombudsutbildningar. Samverkan sker på lokal
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och regional nivå och utgår från organisationens
kvalitetskriterier. I Boråsregionen finns två lokala
college där 6 kommuner samverkar.
Anledningen till att verksamheten växer i Sverige
är svårighet att rekrytera undersköterskor till vårdoch omsorgsarbete. Att vi blir äldre och fler i sjuhäradsbygden talar också för att vård och omsorgssektorn kommer att växa.
Med Högskolan för vi även samtal om olika former
av kompetensutveckling.
– Mitt arbete känns meningsfullt och jag känner
tillfredställelse varje morgon när jag sätter mig på
tåget från Kinna till Borås, avslutar Christina Player
Pellby.

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
3 • Juni 2019

SENASTE NYTT

Ypsilon aqwerisolum
Lipsomerium canvesi
Akvarioli salverise emanualleso kanserva
Länk till dert som står ovanför
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Vi önskar våra läsare
en riktigt trevlig sommar!
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