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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 Linda och Jesper som utbildar sig till 

florist respektive kock. Politiker från Tranemo och Marks kommuner tycker att Boråsregionens vuxenutbild-

ning ger styrka över gränserna med sitt stora utbud av yrkesutbildningar. Språkombudsutbildare berättar 

om fördelen med att kommunicera på sin arbetsplats. Välkommen till höstens digitala utbildningsmässa.

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

Tillsammans 
är vi starka!
Stort utbud av yrkesutbildningar

 Mer information

Språkombud 
ger bättre 
kommunikation

Bed&Breakfast,
blommor och 
gesällbrev

 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
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Bed&Breakfast,
blommor och gesällbrev

Åter till sida 1 Till nästa sida!

Jesper har tidigare erfarenhet från arbete i verk-
stad, lager och butik. Intresset för matlagning 
förde honom till BRvux kockutbildning som under 
57 veckor ger kunskap i livsmedel och matlag-
ning, näringslära, hygien och hur man klarar 
yrkesrollen som kock.
– Jag har praktikplatser, intresserade lärare 
och handledare som ger mig kunskap och bransch-
kännedom, säger Jesper. Efter utbildningen vill jag 
arbeta på kvällsrestaurang några år för att sedan 
starta eget på västkusten, gärna med samarbete 
inom bed & breakfast.
Linda från Marks kommun har tidigare arbetat med 
regionservice på Skene lasarett.
– Jag är en kreativ person med intresse för trädgård 

och inredning, säger Linda som utbildar sig till florist 
inom BRvux. Hon studerar under ett och ett halvt år, 
med praktik på arbetsplats och övrig tid på skolan.
– Vi lär oss mycket när vi praktiserar, inte minst 
vid storhelger där stresståligheten testas, 
säger Linda som har praktikplatser i Bollebygd, 
Kinna och Göteborg.
– Vissa tider har vi studerat på distans på grund 
av coronapandemin. Uppkopplade på nätet gjorde 
vi brudbuketter med mera och kunde konsultera 
våra lärare i realtid. Det funkade ganska bra men 
fysiska möten är bäst.
Linda är jättenöjd med utbildningen och ser fram 
emot att arbeta i butik, få yrkesbevis och kämpa sig 
till ett gesällbrev.

Jesper Falk Svärd och Linda Jonasson är två av BRvux elever.  
Linda ska bli florist och Jesper ser fram emot att arbeta som kock.

Fo
to

 P
ed

er
 P

er
ss

on

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 2013                 Information om yrkesutbi ldningar i  Boråsregionen • Nr 4 • September 2020

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

Avanmälan av detta Nyhetsbrev • Klicka här
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Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, och Vårgårda
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 – Att lägga riktade utbildningar i vår kommun och 
på så sätt ge möjlighet till yrkesutbildningar gagnar 
våra elever, företag och hela kommunen, tycker Leif 
Sternfeldt. Sjuhäradskommunernas gränsöverskri-
dande samarbete gör också att man kan söka utbild-
ningar oavsett vilken kommun man bor i.
– Inom BRvux har Marks kommun idag en kock- 
utbildning samt CNC, svets där vi genomför ett 
projekt med Yrkestrainee med Västsvenska  
Handelskammaren.
 – Jag instämmer med Leif, säger Rose Torkelsson, 
Vi är en mindre kommun med 11 940 invånare, som 
vill vara delaktig i det stora där BRvux ger  

möjlighet till avsevärt större utbud av utbildningar 
som gagnar våra medborgare. 
Vår industriutbildning, i samarbete med gymnasie-
skolan, där elever parallellt läser svenska är ett 
bra exempel på nytänkande. Jag tror att vi i fram-
tiden kommer att hitta ännu fler lösningar för att 
snabbare få ut våra elever i arbete.
– Sjuhäradskommunerna är starka tillsammans 
och kommunicerar bra med Skolverket och andra 
myndigheter. Vår storlek ger oss även större 
möjlighet till finansiering vilket också skall till- 
skrivas våra duktiga handledare i Borås, avslutar 
Rose Torkelsson och Leif Sternfeldt.

Rose Torkelsson, ordförande i Lärandeutskottet i Tranemo kommun och Leif Sternfeldt, 
ordförande för Barn- och utbildningsnämnden i Marks kommun, tycker att samarbetet 
inom boråsregionens vuxenutbildning, BRvux, är viktigt.

Tillsammans är vi starka!

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
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Språkombud för 
bättre kommunikation

Åter till sida 1 Till nästa sida!

Språkombud är medarbetare med uppdrag att 
stödja kollegor när det gäller språkutveckling. 
Det kan handla om att stötta dem som har ett
annat modersmål än svenska och att hjälpa 
kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.
Att arbeta med språkombud i en organisation 
ger möjligheter till språkutveckling på ett brett 
plan, där språket stärks hos individer men också i 
en hel arbetsgrupp. Genom att visa på hur språket 
används kan man arbeta för en god kommunika-
tion inom sin verksamhet samt för att tillvarata 
alla medarbetares kompetens.
Eva Höglund är en av fyra språkombudsutbildare 
i Borås Stad.
– Vi utbildar språkombud som på sin arbetsplats 

ska stötta kollegor i språkutveckling, ge trygghet 
och skapa en atmosfär där man vågar diskutera 
öppet med varandra.
– Våra elever samlas vid fyra utbildningsträffar 
och däremellan har de webbutbildningar från 
Vård- och omsorgscollege samt omfattande 
hemuppgifter som redovisas vid varje träff.
För att få tillgång till utbildningen ska chefen 
först gå en utbildningsdag hos oss för att vara 
införstådd med vad utbildningen innebär och för 
att kunna vara delaktig i språkutvecklingen. 
Hela utbildningen utmynnar i att chefen tillsam-
mans med språkombudet utarbetar en handlings-
plan för att arbeta med språkutveckling på arbets-
platsen.

Eva Höglund, Anna Rubensson, Eva Lotta Dahlqvist och Anette Olausson
är fyra entusiastiska språkombudsutbildare i Borås kommun.
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Åter till sida 1

SENASTE NYTT

9 - 13 november 
Utbildningsmässa 
hela veckan 
På BRvux kan du se schemat för 
presentationerna under vecka 46

– Vi kanske inte är bäst på Sociala medier.
Men våra yrkesutbildningar leder till jobb!

Sekvens ut vår kommande film om utbildningsmässan.

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

