
Informat ion om yrkesutbi ldningar i  Boråsregionen • Nr 3 juni 2013Information om yrkesutbi ldningar i  Boråsregionen • Nr 2 • apr i l  2020

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

Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om vår digitala utbildningsmässa 
och gör ett porträtt på Mats Spånberg, rektor för vuxenutbildningen i Svenljunga. Vår enhetschef Christina 
Eklund berättar om Lärcentrum och Nicole Bouer från Arbetsförmedlingen informerar om Dua, Delegation 
för Unga & Nyanlända till arbete.

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

 Mer information

Delegationen för unga 
och nyanlända (Dua)

Tillsammans 
är vi vinnare!

 Mer information

PORTRÄT T  

Christina 
”Titti” Eklund

Möt oss på nätet 22 april kl 13-16

VI SAKNAR ER!
 SÅ NU BJUDER  

VI IN TILL

DIGITAL 
MÄSSA 

MÖT OSS PÅ NÄTET 
22 APRIL, KL 13-16

brvux.se
Boråsregionens Vuxenutbildning PORTRÄT T 

Mats Spånberg 
Lärcenter i Svenljunga

 Mer information

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=
mailto:tina.arekvist.lundell%40boras.se?subject=
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PORTRÄTT 
Mats Spånberg - rektor 
för Lärcenter i Svenljunga

Lärcenters arton medarbetare undervisar drygt
160 elever i grundläggande vuxenutbildning, svenska 
för invandrare, gymnasievux, integrationsprogram-
met samt ytterligare elever som studerar på distans 
via NTI skolan. 
– Idag utbildar vi även undersköterskor. Det finns 
också behov av fler inom lager och logistik samt 
inom prefabricering av hus. Vi arbetar för att kunna 
starta utbildningar också inom dessa områden,  
säger Mats Spånberg som under hela sitt arbetsliv 
har arbetat med utbildning. Han deltog i utredningen 
om kunskapslyftet tillsammans med finansminister 
Allan Larsson och var också med på resan då 
Arbetsförmedlingar och Länsarbetsnämnder bör-
jade upphandla utbildningar i början av 90-talet.

– Fenomenet är samma idag fast skillnaden är 
större eftersom alla yrken har ett större kunskaps-
innehåll. Samtidigt står stora grupper längre från 
arbetsmarknaden än tidigare. Den organisation som 
kan lyfta det hela är vuxenutbildningen i alla dess 
former. Vi ser nu att statsbidragen utvecklas och 
riktas mot yrkesvux, och yrkeshögskola som är en 
omställning från ett tidigare helt annat behov. 

– Det handlar om att lyfta pyramiden samtidigt som 
det är upp till oss att fortsätta hitta arbetssätt för 
att ge möjlighet för fler att komma ut i arbete och 
få egen försörjning, säger Mats Spånberg.

Mats Spånberg, rektor Lärcenter i Svenljunga. Foto Peder Persson/Pixabay.
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Delegationen för unga och nyanlända (Dua)

– Tillsammans är vi vinnare!
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Delegationen för unga och nyanlända till arbete 
(Dua) ska främja samverkan mellan kommun och 
arbetsförmedling samt utveckling av nya samver-
kansformer. Syftet är att bidra till minskad ung-
domsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas 
etablering i arbetslivet.
– Inom Dua gäller att finna samarbetspartners 
som kommuner, privata företag och utbildare med 
flera, säger Nicole Bouyer som är sektionschef på 
Arbetsförmedlingen i Borås. Till sammans ska vi 
hitta bra sätt att rusta en person så att den kan landa
i arbete inom privat eller kommunal verksamhet. 
Jobbspår är den väg man använder för att sy ihop 
flera insatser för en väg till arbete. Verksamheten 
är flexibel vilket den ska vara då Sveriges kommuner 

inte ser likadana ut. Det kan till exempel
vara grupper av arbetssökande i ett jobbspår 
eller en individuell lösning utifrån arbetsgivarens 
kompetensbehov och individens förutsättningar.
– Eftersom alla kommuner i Boråsregionen har 
visat intresse för att samarbeta inom Dua ser vi 
möjlighet att, när vi fått till en överenskommelse, 
ha utbildningar på olika platser i våra kommuner. 
I detta arbete är vuxenutbildningen superviktig 
och BRvux har en avgörande roll i samarbetet för 
att tillgodose kommunerna och dess näringsliv 
med kvalificerad arbetskraft.
– Då vi slår ihop våra resurser och hittar bra 
saker tillsammans är vi nästan oövervinnliga, 
säger Nicole Bouyer.

Jobbspår är viktigt för att skapa vägar till arbete och möta arbetsgivares kompetensbehov, 
säger Nicole Bouyer, sektionschef, Arbetsförmedlingen i Borås. Foto Peder Persson/Pixabay
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PORTRÄTT

Christina ”Titti” Eklund

Åter till sida 1 Till nästa sida!

– Lärcentrum är framtidens utbildningsform 
som möjliggör utbildningar för alla oavsett tid 
och plats, säger Christina Eklund som är enhetschef 
på vuxenutbildningen i Borås. Hennes ansvarsom-
råde är administration, Lärcentrum samt studie- 
och yrkesvägledning.
Christina brinner för vuxenutbildning och kommer 
närmast från Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan 
och Vänersborg) där hon var med och startade upp 
Lärcentrum. Hon är också ordförande i nätverks-
organisationen Westum, en ideell förening för 
kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i VGR 
och Halland. 
– För mig är lärcentrum motor, mäklare och mötes-

plats. Motorn driver utvecklingsfrågor, digitalisering, 
projekt, drar igång saker och kan vara en inspiratör 
för övriga vuxenutbildningen. Den arbetar också 
mot företag och näringsliv. Mäklarens roll är tillgo-
dose att våra kommuner i regionen får möjlighet att 
starta utbildningar som de behöver och kan möta 
näringslivets behov. 
Till mötesplatsen kommer elever för att träffa 
lärare och andra studenter, få stöd och hjälp och att 
genomföra skriftliga prov.

– Vuxenutbildningen är en fantastisk flexibel
organisation som kan ställa om till fjärrundervisning 
på bara några veckor, säger Christina Eklund.

Christina ”Titti” Eklund är enhetschef på vuxenutbildningen i Borås. Hon har arbetat med vuxenutbildning
i fjorton år och tycker att organisationens flexibilitet är en av framgångsfaktorerna.
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Åter till sida 1

Sökperioder för våren och höstens utbildningar 

Start 15/5 sökbar till 30/4        Start 31/8 sökbar till 15/5

Ansök här!

Besök mässan här

VI SAKNAR ER!
 SÅ NU BJUDER  

VI IN TILL

DIGITAL 
MÄSSA 

MÖT OSS PÅ NÄTET 
22 APRIL, KL 13-16

brvux.se
Boråsregionens Vuxenutbildning

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
https://www.brvux.se/ansok-har/
http://www.brvux.se/massa/

