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Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här

Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om Kompetensplattform Borås-

regionen och dess arbete. Vid sexton års ålder lämnar Ali Qurbani Afghanistan för att ta sig till Sverige. 

Hör hans spännande historia. På grund av pandemin konverterade vuxenutbildningen den årliga utbildnings-

mässan till att bli helt digital.

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

Alis fantastiska resa 
från Afghanistan till Sverige

 Mer information

Pandemin skapade digital
Utbildningsmässa

Kompetensförsörjning
Var finns jobben?

 Mer information

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
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https://www.facebook.com/BoråsRegionens-Vuxenutbildning-102905019867976/?fref=ts
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Åter till sida 1 Till nästa sida!

Kompetensförsörjning
Var finns jobben!

Dennis Lenberg är ordförande i Kompetensplattform 
Boråsregionen där åtta kommuner ingår.
– Kompetensplattformen har funnits i sex år och är 
ett initiativ från Tillväxtverket. De vill ha en part i 
varje region för att samverka och samla information. 
Den breda sammanslutningen från offentlig verk-
samhet, näringsliv och utbildare är unik. Gemensamt 
mål är att ge möjlighet för god kompetensförsörj-
ning och minska antalet arbetssökande.
– Vi är inte beslutande utan träffas, diskuterar och i 
slutändan producerar bärande idéer. Medlemmarna 
tar med sig dessa till sina nätverk för att om möjligt 
utveckla och iscensätta dem i sin egen verksamhet. 
Då deltagarna representerar skilda verksamheter 

blir resultaten spännande och välgörande för det 
fortsatta arbetet för ökad kunskap och kompetens-
försörjning. Exempelvis är vuxenutbildningen i dessa 
tider en mycket viktig part som har visat sig vara 
flexibel och snabbfotad. De tittar på konstruktiva 
lösningar för att få elever att bli mer intressanta på 
arbetsmarknaden.

– Kompetensplattformen spelar en viktig roll. 
Tidigare var uppgiften hur vi skapar möjlighet för att 
tillsätta lediga tjänster i våra företag. Nu är fokus 
på alla friställda och var jobben finns, säger Dennis 
Lenberg med bakgrund från bemanningssektorn och 
ordförande för föreningen Företagarna.

– Kompetensplattformen spelar en viktig roll, säger ordförande Dennis Lenberg.
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Alis fantastiska resa 
från Afghanistan och i Sverige
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Vid sexton års ålder lämnar Ali Qurbani familj 
och vänner i Afghanistan för en papperslös resa 
till Sverige och hoppas att få ett bättre liv. Han 
tog sig genom Iran, Grekland, Turkiet med flera 
länder innan han kom fram. Första stopp i Sverige 
var Malmö där han hade ett tillfälligt boeende för 
att efter fyrtio dagar sändas till en familj i Ström-
stad.
– Jag bodde hos min familj i två år, gick i skolan och 
lärde mig svenska, engelska, matematik, samhälls-
kunskap och flera ämnen, säger Ali.
Efter sommarjobb på ICA i Strömstad fick Ali avslag 
om uppehållstillstånd från Migrationsverket men 
tack vare den nya gymnasielagen fick han möjlighet 
att fortsätta studera på gymnasienivå. Då flyttade 
han till Borås och via vuxenutbildningen blev han 

antagen att läsa till betongarbetare. Utbildningen, 
som uppfyller Byggnadsindustrins Yrkesnämnds 
kvalitetskrav, var på ett år och 9 april 2017 anställ-
des han som lärling hos Hedared Sand & Betong AB. 
Här handlar det om armerad betong, gjuta bjälkar, 
balkar, bjälklag med mera. 
– Jag tycker det är bra nu. Man får kämpa, 
komma in i samhället, lära sig språket, få ett arbete, 
bli självförsörjande och möjlighet att utveckla sig 
själv. Det har varit en intressant och tuff resa. 
Men nu har jag utbildning, jobb, flera svenska 
kompisar och en härlig familj i Strömstad, säger 
Ali Qurbani som efter att ha klarat av sitt körkort 
ska börja läsa svenska på kvällarna.

Länk till Nya Gymnasielagen

Ali Qurbanis spännande och tuffa resa har fört honom till Borås och arbete på Hedared Sand & Betong.

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-nya-gymnasielagen.html
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Pandemin skapade
Digital utbildningsmässa

Åter till sida 1 Till nästa sida!

Höst och vår bjuder vuxenutbildningen in till två 
utbildningsmässor.
– Vi visar vårt utbildningsutbud med extra 
utrymme för våra yrkesutbildningar, säger rektor 
Anita Lomås. 
Mässorna är välbesökta och boråsregionens kom-
muner bussar elever till Borås för att de ska få 
information om olika yrken som man kan utbilda sig 
inom. Samtliga yrkesutbildningar finns represen-
terade med lärare och elever som informerar om 
utbildningarna både ur lärares och elevers horisont. 
På vårmässan ställer även bemanningsföretag, 
andra skolor, arbetsförmedling, högskolor, yrkes-
högskola ut. Målet är att få sökande till yrkesutbild-

ningar. Utbildningarna matchar den kompetens som 
efterfrågas i vår region.
– I mitten av mars ställde vi om all undervisning till 
distansundervisning på grund av pandemin. Då be-
stämde vi också att genomföra vårmässan digitalt. 
– Vi gjorde det enkelt för besökarna. Länkar lades ut 
på vår hemsida som gick till olika ”rum” där besö-
karna kunde träffa lärare. 
– Det var intressant och spännande. Mässan 
fungerade och länkarna höll. Lärare var på plats, 
besökarna fick information och det gav oss inspira-
tion att utveckla tekniken för kommande event, 
säger Anita Lomås.

Höst och vår bjuder vuxenutbildningen i Borås in till två utbildningsmässor.
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Åter till sida 1

SENASTE NYTT

Håll utkik på vår hemsida 
för sen ansökan som är 
öppen till 2 augusti
Kontakta Studie- och yrkesvägledningen i din hemkommun

www.brvux.se/kontaktinformation/

Vi önskar alla våra läsare en riktigt 
skön, solig och varm sommar!

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

