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Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! 
I detta nummer presenteras vuxenutbildningens industritekniska program i Tranemo. Kvalitetssamordnare 
Jonas Wieszkos berättar om betydelsen att med statistik visa hur vårt arbete framskrider och att vi satsar 
rätt bland utbildningar och projekt. Kock är ett bristyrke. Vi har träffat Ludina Estavillo Johansson som
älskar mat och utbildar sig till kock i Skene.

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
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– Industritekniska programmet är anpassat efter 
arbetsmarknadens behov och ger elever kunskap 
som ska göra dem mer eftertraktade på arbets-
marknaden. Idag har vi tio elever som läser svarv, 
fräs och svets i 37 veckor, säger Markus Josefsson 
och Michael Kellner som är ansvariga lärare för vux-
enutbildningens industritekniska program i Tranemo.
– Varje ny klass tar vi med och besöker företag i vår 
närhet. Eleverna får då tillfälle att presentera och 
bekanta sig med företagen. Det är viktigt då större 
del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande 
(APL).
– De flesta elever har ingen tidigare erfarenhet av 
teknik och industri. Så vi lär dem grunderna i ma-
skinhantering och att hantera olika arbetsmoment, 
viss programuppbyggnad och att få in det tekniska 

tänket. De får också utbildning i ”Heta arbeten” 
såsom svets, vinkelslip och de lär sig köra truck
och hantera lift.
– Vår strävan är att de ska få arbete med egen 
försörjning. Vilken typ av arbete är tämligen 
underordnat. Historiskt vet vi att elever har 
hamnat inom industrin men också som 
billackerare, skräddare med mera.
– Vi fick möjlighet att välja mellan omsorg och 
teknik, säger Muhammad Qambari och Muhammad 
Heydari som gillar att arbeta med maskiner och 
tycker att teknik är kul. 
När utbildningen är klar vill Muhammad Heydari 
arbeta vid glasbruket i Limmared och Muhammad 
Qambari har redan fått besked om anställning som 
montör i Ulricehamn.

Lärarna Michael Kellner och Markus Josefsson tillsammans med eleverna Muhammad Qambari och
Muhammad Heydari som studerar industriteknik på vuxenutbildningen i Tranemo.

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
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Jonas Wieszkos är kvalitetssamordnare för Borås-
regionens vuxenutbildning, BRvux, samt för Vuxen-
utbildningen i Borås kommun.
– Min roll är, bland annat, att följa upp hur det
går för våra elever efter avslutad utbildning. 
Om de får jobb, hur många fortsätter att studera 
och så vidare, säger Jonas.
– Statistisk visar att tre månader efter avslutad 
utbildning är 66% i arbete och 12% studerar. 
Av de övriga tillfrågade är 17% arbetssökande och 
5% föräldralediga, värnpliktiga, sjukskrivna eller 
annat. Resultatet följer, med mindre avvikelser, 
undersökningar från tidigare år. 
Utfallet av mitt arbete är i mångt och mycket ett 
kommunikationsmedel för de som är intressenter 
i vuxenutbildningens verksamhet. Det är ett berät-

tigat krav att få ett kvitto på var vi står genom ett 
opartiskt arbete samt visa på hur, och inom vilka 
områden, vi ska gå vidare.
– Regelbundet kvalitetssäkrar vi också våra
yrkesutbildningar. Där har vi tagit fram ett 
system för att granska de externa utbildnings-
anordnarna som vi upphandlar utbildningar av.
Vuxenutbildningen är i dag den största skol-
formen i Boråsregionen med drygt 5 500 elever. 
Verksamheten är enormt flexibel och svarar upp 
mot näringslivets olika branscher för att ge de 
studerande möjlighet till anställning.
– Mitt arbete är intressant och spännande då
det bidrar direkt till vår verksamhet inom samtliga 
områden, avslutar Jonas Wieszkos.

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
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Bristen på kockar har nu blivit så stor att den är 
störst bland alla yrken, enligt Arbetsförmedlingens 
bristindex. Det gör bland annat att restauranger 
har svårt att starta eller expandera och risken 
är att det förvärras.

Frida Lind är lärare på vuxenutbildningens kockut-
bildning i Marks kommun. Utbildningen är uppdelad 
på klassrumsundervisning samt praktik på arbets-
plats, APL. Heltidsstudierna under 40 veckor ger 
1400 studiepoäng.

– Kraven på livsmedelssäkerhet, lagar och regler 
ökar och då måste utbildade personer in i branschen. 
Vi har bra samarbete med kommuner och näringsliv 
men det vore önskvärt att fler outbildade får hand-
ledare på plats och teori i skolan för att få möjlighet 
att upphöjas till kockar, säger Frida Lind.

Ludina Estavillo Johansson är elev och 
gör praktik på restaurang Duvan i Borås. 
– Det är min tredje praktikplats. Tidigare har 
jag varit på gymnasie- och förskolor, säger Ludina 
som redan fått erbjudande om vikariat och helst 
vill arbeta i storkök i offentlig verksamhet.

– Ludina är jätteduktig och det är lärorikt även 
för oss i köket att ha en lärling, säger köksmästare 
Soile Johansson. Vi lagar cirka 300 portioner varje 
dag som vi serverar i vår restaurang samt till flera 
äldreboenden i kommunen.

– Exakt hur många kockar som saknas i Sverige 
just nu finns det inga siffror på, men kockbristen
är vårt största problem och den största utmaningen 
för besöksnäringen, säger Peter Thomelius, 
utbildningschef på branschorganisationen Visita.

Köksmästare Soile Johansson och läraren Frida Lind tillsammans
med vuxenutbildningens kockelev Ludina Estavillo Johansson. 
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