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Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! 
I detta nummer presenterar vi kommunalråd Anna Svalander som ansvarar för utbildning och kultur i Borås 
Stad. Malin Jagetun startade sin bana som bagare via vuxenutbildningen och driver idag eget bageri. Mia 
Sundström berättar om Telebild som ingår i boråsregionens Lärcentrum och är till för bland annat elever 
som studerar på distans eller som av andra orsaker behöver en anpassad studiemiljö. 

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

Vi står inför en 
enorm utmaning

 Mer information

Gränslös
utbildning

 Mer information

 Mer information

Malin bakar
på Vänga Kvarn

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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Åter till sida 1 Till nästa sida!
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Anna Svalander är ett av åtta kommunalråd
 i Borås Stad. Hennes ansvarsområden är förskola, 
grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och kultur. 
Hon kommer närmast från studieförbundet Bilda 
och har en magisterexamen i statsvetenskap och 
motsvarande kandidat i pedagogik.
– Mitt område är brett och det känns bra att få ta 
ansvar för hela utbildningsklustret. Det är viktiga 
frågor som tar upp en stor del av kommunens 
budget.
– Vuxenutbildningen ger möjlighet till nya chanser
i livet, att kunna byta spår, att komplettera tidigare 
skolmisslyckanden och att få en yrkesutbildning. 
Den arbetar brett, är flexibel och fungerar för de 
allra flesta. Man kan läsa in grundskolan, gymnasiet, 
läsa svenska på SFI, gå en lärlingsutbildning eller 
utbilda sig via yrkeshögskola med mera.

– Vi står inför en enorm utmaning vad gäller 
kompetensförsörjning inom flera yrkesgrupper. 
Vi ser det till exempel inom skola och äldreomsorg 
där vi eftersträvar att rekrytera utbildad personal. 
Därför arbetar vi också intensivt med att validera 
de som har kunskapen med sig när de kommer 
till Sverige. 
– I den lågkonjunktur som vi väntar ska 
komma är vuxenutbildning viktig för att ge 
människor kompetens för att snabbt kunna 
ställa om och möta arbetsmarknadens behov.

– Jag är stolt över vuxenutbildningen i Borås 
som har en stabil rektors- och ledningsgrupp. 
De ser möjligheter, hänger med i tiden, arbetar 
med digitala verktyg och brinner för sina frågor, 
avslutar Anna Svalander.

Anna Svalander, (L), kommunalråd i Borås Stad.

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


Informat ion om yrkesutbi ldningar i  Boråsregionen • Nr 3 juni 2013Information om yrkesutbi ldningar i  Boråsregionen • Nr 5 • November  2019

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

Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

Åter till sida 1 Till nästa sida!

Fo
to

 M
ic

ha
el

 K
ra

nt
z

Malin Jagetun är bagare, entreprenör och delägare 
i turist- och besöksmålet Vänga Kvarn strax utanför 
Borås. Studerade till bagare gjorde Malin på vuxen-
utbildningens program Bageri och konditori 2013.

Innan Malin utbildade sig hade hon haft flera jobb 
inom skola, vård, lager, säljare och restaurang.
– Jag är intresserad av bakning så när jag blev vars-
lad anmälde jag mig 2013 till en ettårig utbildning, 
Bagare och restaurang på vuxenutbildningen, som 
resulterade i att jag sedan startade mitt eget bageri.

– Fyra år senare blev det möjligt för mig och min 
sambo att arrendera Hembygdsföreningens kvarn 
i Vänga. Vi kom överens och driver nu Vänga Kvarn 

som är ett mångårigt turist- och besöksmål med 
bageri, café och servering. Kvarnens egen mjölnare 
maler KRAV-märkt Vängamjöl som säljs i kvarnens 
Lanthandel. Vår verksamhet har stor utvecklings-
potential och vi har en mängd ideér som vi vill 
förverkliga i framtiden.

– Att få möjlighet att studera som vuxen, ändra 
inriktning och få en yrkesutbildning är fantastiskt, 
tycker jag. Vuxenutbildningen har varit viktig för 
mig och jag tror att så är fallet för många, avslutar 
Malin Jagetun.

Länk till Vänga Kvarn

Malin bakar på Vänga Kvarn

  Malin Jagetun är bagare och driver tillsammans med en kollega turist- och besöksmålet  
 Vänga Kvarn som ligger strax utanför Borås. 

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://vangakvarn.se
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Lärcentrum i Boråsregionens vuxenutbildning är 
bland annat till för elever som studerar på distans 
eller som av andra orsaker behöver en anpassad 
studiemiljö. Här får de tillgång till studiehjälp och 
studiehandledning. Lärcentrum är en integrerad del 
av vuxenutbildningens verksamhet.

– Undervisning på distans med hjälp av Telebild 
ingår idag i alla åtta kommuner i Boråsregionens 
vuxenutbildning, säger enhetschef Mia Sundström 
med ansvar för Lärcentrum.

Telebild gör det möjligt att studera på sin hemort 
vilket gör utbildning mer tillgänglig för flera. Både 
lärare och elev ser och hör varandra i realtid vilket 

innebär att samtal, frågor och förklaringar
fungerar som i ett klassrum.

– Framöver vill vi även samarbeta med våra hög-
skolor. En utbildning för studie- och yrkesvägled-
ningen är en tanke som vi hoppas kunna förverkliga 
tillsammans.

Boråsregionens vuxenutbildning är den skola 
som har flest elever i regionen. Utifrån vårt uppdrag 
ska vi erbjuda utbildning till så många som möjligt 
där vi ger pedagogiskt stöd till lärare och elever för 
att få ut det mesta av våra digitala verktyg i under-
visningen, hälsar Mia Sundström.

Gränslös utbildning

Telebild är ett verktyg i undervisning som erbjuder utbildning på distans. Lärare och elever samlas i 
samma digitala klassrum var man än befinner sig.

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

Vi önskar våra läsare en
riktigt trevlig första advent

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

