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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev!
I detta nummer berättar vi om ett ökat intresse för trädgårdsutbildning för till exempel skötsel av parker,
kyrkogårdar och övriga utomhusanläggningar. Vår vårdelev Nimca Ibdow har varit på en spännande praktik i
Nederländerna via Erasmus+ och vi ger ett porträtt av vuxenutbildningens intendent Sead Omerovic.
Trevlig läsning önskar Tina Lundell, vuxenutbildningschef.

Ökat intresse
för trädgårdsutbildning
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gav mersmak
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Porträtt Sead Omerovic

Skapar förtsättningarna
för en framgångrik
verksamhet
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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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Ökat intresse för
trädgårdsutbildning
Anders Stålhand, ansvarig för trädgårdsutbildningen på Naturbruksskolan Uddetorp
tillsammans med eleverna Karin Sandstedt, Fredrika Mann och Berit Lomås.
Berit, Karin och Fredrika är några av de som studerar
Trädgård grundkurs på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara. Utbildningen har riksintag och lockar elever från hela
Sverige. Totalt läser man under 50 veckor men det mesta
är på distans. Man träffas var sjätte vecka på skolan och
resten av tiden studerar man i sin hemort, eller så gör
man sin Arpetsplatsförlagda lärande, APL-praktik.
– På Uddetorp samlar vi Naturbruksförvaltningens
vuxen- och yrkeshögskoleutbildningar, säger Anders
Stålhand som är ansvarig för trädgårdsutbildningen
för vuxenutbildningens elever.
– Intresset för trädgård har ökat och det är både vi
och branschen glada för då det är svårt att hitta
personal till skötsel av parker, kyrkogårdar och
övriga utomhusanläggningar.

Åter till sida 1

Berit Lomås är enhetschefen som ser det här som en
fantastisk möjlighet att byta livsresa. Genom det livslånga lärandet kan hon här utveckla sitt trädgårdsintresse och så småningom kanske byta yrkesinriktning.
Trafikplanerare Karin Sandstedt är inne på samma spår.
– Jag hjälper byggare och invånarna att välja bra
vägar under det stora byggskedet som vi nu har i
Göteborg. Att byta inriktning och arbeta med trädgård
skulle passa mig. I så fall startar jag eget företag och
arbetar med privata trädgårdar.
Fredrika Mann arbetar som sanerare men
ska byta inriktning.
– Mitt intresse för trädgård har stegrats och
i min planering finns att starta egen plantskola.

Till nästa sida!
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Utlandspraktiken
gav mersmak

Nimca Ibdow har praktiserat på ett korttidsboende i Nederländerna via Erasmus+.
– Det var intressant att träffa nya människor och se hur de arbetar i ett annat land.
Nimca Ibdow är 22 år, kommer från Somalia och utbildar
sig till undersköterska.
– Jag läser Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
Utbildningen är 1,5 år.
Nimca Ibdow är en företagsam elev som, när chansen
att praktisera utomlands via Erasmus+ kom, tog hon
den. Två veckor på ett korttidsboende för olika åldrar i
nederländska Haag bjöd på överraskningar, fina möten
och ökad livserfarenhet.
– Jag har aldrig rest ensam utan min familj. Innan jag
satte mig på planet till Amsterdam hade jag fått reda
på vilken buss jag skulle gå på till Haag men jag visste
inte var jag skulle bo efter första natten. Det ordnade sig

Åter till sida 1

snabbt då jag blev bekant med en somalisk kvinna som
erbjöd mig husrum i hennes familj. Jag fick egen nyckel
och tog bussen varje morgon till min praktikplats.
Vi är nu goda vänner och mejlar till varandra.
– I Nederländerna är verksamheten mer digitaliserad än
hos oss och man använder flitigt läsplattor i verksamheten. Undersköterskorna inom vård och omsorg är mer
specialicerade än i Sverige. Man skiljer mellan dem som
har hand om mat, de som sköter hygien & omsorg och de
som arbetar med vård och medicin.
– Jag fick plats med de som arbetade med medicin och
vård, hälsar Nimca Ibdow.

Till nästa sida!
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Porträtt: Sead Omerovic

Skapar förtsättningarna
för en framgångrik
verksamhet
Sead Omerovic är intendent på vuxenutbildningen i Borås.
Hans bakgrund är civilekonom och han har tidigare både
jobbat på Skatteverket och inom gymnasieskolan som
lärare i ekonomi, rättskunskap, UF och entreprenörskap.
– Anledningen att jag sökte mig till vuxenutbildningen
är att jag brinner för utbildningsfrågor. Under flera år
var jag ledamot i Utbildningsnämnden i Borås Stad så
jag har aldrig släppt utbildningsfrågorna som ligger
mig varmt om hjärtat.
– Min uppfattning är att det finns enighet, oavsett
politisk färg, att fortsätta satsa på vuxenutbildning.
Inte minst för att bidra med kompetens inom vård,
förskola, bygg och hela hantverkssegmentet.
Det handlar om bristyrken där utbildning gör
de flesta elever anställningsbara.

Åter till sida 1

Vuxenutbildningen har 12 500 kvadratmeter lokalyta.
Det är Seads ansvar att skapa förutsättningar för
vaktmästarna, lokalvårdarna, cafépersonal och IT att
ge bästa möjliga service till de som går i skolan eller
jobbar inom vuxenutbildningen.
Dessutom ansvarar han för ekonomin. Vuxenutbildningen
är unik genom att bara halva budgeten bestäms av kommunen. Övriga intäkter kommer som statsbidrag, från EU
eller verksamhetsstöd.
– Jag tycker det är viktigt att visa vuxenutbildningens
omfattning. Idag är vi den största skolan i Borås med
drygt 5 500 elever jämfört med samtliga gymnasieskolor
som har ca 5 000 elever, avslutar Sead Omerovic.

Till nästa sida!
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SENASTE NYTT

Hitta ditt yrke
Med mer än 40 yrkesutbildningar och
fem starter per år finns det något för alla.
Sök senast den 30 november till januaristarten.
Du hittar oss på brvux.se

Åter till sida 1
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