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”Yrkesutbildningar för dig som bor i Boråsregionen”

Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! 
I detta nummer informerar vi om att vuxenutbildningen på grund av risken att smittas av coronaviruset nu 
undervisar på distans. Skolverket har varit på sitt årliga besök och genomfört ett uppskattat dialogsamtal. 
Vuxenutbildningens ettåriga cafébiträdesutbildning startar ytterligare en grupp med intresserade elever. 
Tillsammans med vuxenutbildningen genomför Västra Handelskammaren pilotprojektet Yrkestrainee.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, vuxenutbildningschef.             

Mer information
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Vuxenutbildningen utvecklas blixtsnabbt

Skolverket besöker Borås
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Undervisningsråden Lena Tuffin och Simon Husberg 
från Skolverket har besökt Vuxenutbildningen i 
Borås för att delta i ett årligen återkommande 
dialogsamtal. Dialogerna är ett nätverksforum där 
man samlar olika målgrupper för erfarenhetsutbyte 
och samverkan. Deltagare är politiker, förvaltnings-
ledning, rektorer, skolledare, arbetsförmedling,
från regionen med flera.
– Det händer mycket inom vuxenutbildningen. 
Skolformen är i en snabb förändring varför det 
är en fantastisk möjlighet för Skolverket att infor-
mera om nyheter och få information om vad som är 
aktuellt ute i verksamheterna och vilka utmaningar 
man brottas med, säger Simon Husberg.

– Vi genomför årligen ca 25 regionala dialoger runt 
om i Sverige. Intrycken sammanställs i en rapport 

som sedan går till regeringen och flera intressenter 
samt sprids internt inom verket för att delge våra 
kollegor vad som är aktuellt inom vuxenutbild-
ningen. Den går också tillbaka till deltagarna så 
att de ser vilken bild vi har fått med oss.

– Vuxenutbildning är viktig för kompetensförsörjning 
och inkluderingen i samhället. Skolformen, som idag 
har fler elever än gymnasieskolan, ger möjlighet att 
i vuxen ålder få studera och komma in på arbets-
marknaden.

– Utvecklingen går blixtsnabbt så det är 
viktigt med dessa årliga dialoger för att få en 
så aktuell bild som möjligt av vår verksamhet, 
tycker vuxenutbildningschef Tina Lundell.

Vuxenutbildningschef Tina Lundell välkomnar Skolverkets utbildningsråd
Simon Husberg och Lena Tuffin till det årliga dialogsamtalet i Borås.

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

Utbildning som ger arbete
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Lilian Nilsson-Lönnblad och Marco Quadroni är 
yrkeslärare och ansvarar för vuxenutbildningens 
ettåriga cafébiträdesutbildning. Den startade i 
augusti 2019 och är för dem som har genomgått 
svenska för invandrare, SFI C.
– Vi har fyra elever som blir klara i år och åtta 
elever i grupp två som startade i januari, säger 
Marco Quadroni.
Sex veckor är eleverna på APL och tre tvåveckors 
perioder inom specialkost, café och lunchrestau-
rang. Undervisningen sker på svenska och en dag 
i veckan repeterar de yrkessvenska.

– Viktiga delar är hantering av livsmedel, hygien, 
arbetsmiljö, säkerhet, service och bemötande. 
De får också lära sig grundläggande matlagning, 
baka, sallader, smörgåsar med mera. 

Idag är det upp till tio procent som har någon 
form av födoämnesallergi. Enligt EU ska vi deklarera 
fjorton av de mest förekommande allergenerna.  
– Eleverna ska lära sig hantera dem, urskilja i recept 
och förstå innehållsförteckningar.
Undervisningen sker i Textile Fashion Center med 
eget café där de servar yrkeshögskolans elever fika, 
smörgåsar, luncher med mera. Steget ut i
arbetslivet blir då mycket lägre.
– Eleverna behöver inte gå arbetslösa då det finns 
stort behov av deras kunskap både i kommunen och 
i övriga samhället. Kock, kallskänka, måltid och ser-
vice är också några fortsatta utbildningsvägar efter 
utbildningen.
– Att arbeta med matlagning och människor
är kreativt och man utvecklas hela tiden, 
hälsar Lilian och Marco.

Lilian Nilsson-Lönnblad och Marco Quadroni tillsammans med sina elever Zahra Amiri,
Li Xiang och Nelofor Khosrawi. På bilden saknas eleven Said Mousavian.

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

Yrkestrainee för mer kompetens
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Anna Bellomi och Rasmus Flick är ansvariga för 
pilotprojektet Yrkestrainee, som bedrivs i Boråsre-
gionen och Skövde.
– Vi ser att kompetensbehovet inte går att fylla 
med enbart de som går ur gymnasiet. Därför startar 
vi projektet Yrkestrainee tillsammans med vuxen- 
utbildningen. Syftet är att få möjlighet att bli 
anställd som lärling på en arbetsplats som en 
del i utbildningen.
Lärlingsutbildningen är ettårig. Man lär sig grunderna 
i skolan med en orienteringskurs och lär sig också 
skriva CV. Därefter sker en rekryteringsprocess. 
Företag träffar elever och efter matchning
går eleven ut i APL, arbetsplatsförlagt lärande.
Tre till fyra dagar i veckan är eleven på företaget 
och lär sig arbetsmoment under översyn av hand-
ledare. Under APL-perioden skrivs ett anställnings-

avtal som följer det yrkesintroduktionsavtal som 
finns inom ett fyrtiotal branscher.
– Tanken är att projektet ska växa och bli en del 
av vuxenutbildningen och våra medlemsföretag på 
detta sätt får en möjlighet att säkra sitt framtida 
kompetensbehov.
– Tänkesättet som finns i ledningen för vuxenut-
bildningen är välkomnande. Där finns framåtanda, 
flexibilitet och att allt är möjligt. Det är det som 
krävs för att näringslivet ska engageras, avslutar 
Anna Bellomi och Rasmus Flick.
Länk till Trainee
Västsvenska Handelskammaren är en intresse-
organisation för det västsvenska näringslivet. 
Syftet är att främja och företräda 3 000 medlems-
företag som är utspridda i Västra Götaland och norra 
Halland.

Anna Bellomi och Rasmus Flick driver Västsvenska Handelskammarens pilotprojekt
Yrkestrainee, i samarbete med vuxenutbildningen i Borås och Skövde.Foto Peder Persson.

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/medlemskap/ny-vuxenutbildning-inom-smart-industri/
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Covid-19 gör undervisning digital

Vuxenutbildningens lärare och dess 5 000 elever har 
ställt om och studerar sedan 18 mars på distans via 
digitala lärplattformar som är en webbaserad kursmiljö 
för kommunikation mellan lärare och elever. 

Tekniken är beprövad hos vuxenutbildningen och i detta 
skarpa läge fungerar det i de flesta fall fullt ut. För de elever 
som inte har tillgång till egen dator finns utlåningssystem 
som täcker upp behovet. 

Distansundervisningen gäller också för de 1 200 elever 
som studerar någon av BRvux yrkesutbildningar.

Vuxenutbildningen, med dess olika utbildningar, undervisar 
idag fullt ut på distans. Målet är att de digitala verktygen 
skall göra det möjligt för eleverna att nå sina studiemål.

Länk till information om Covid-19
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