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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om yrkeshögskolan som, tillsammans 

med arbetslivet, utbildar elever som snabbt får jobb efter examen. Från en dag till en annan gick vuxenut-

bildningen över till distansstudier på grund av covid-19. Hur smidigt gick övergången för personal och elever? 

Zabina Hall utbildar sig till barnskötare och har redan funderingar på att vidareutbilda sig. 

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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Yrkeshögskolan
ger människor goda möjligheter

Yrkeshögskolan (YH) kan man säga är arbetslivets 
egen utbildningsform. Bristen på rätt kompetens är 
ett hinder för tillväxt och lösningen kan stavas YH 
med sin unika plattform för strategisk kompetens-
försörjning. Samtliga utbildningar motsvarar arbets-
livets behov av en viss kompetens.
Alla utbildningar drivs av en ledningsgrupp där 
majoriteten är från det berörda branschområdet. 
Ledningsgruppen är kravställare och bestämmer 
utbildningens innehåll utifrån branschens kompe-
tensbehov och avgör också om vem som kan antas. 
25% av utbildningen omfattar LIA-praktik (Lärande 
i arbete) på företag vilket är ett sätt att lära känna 
och testa framtida anställda.

– Vad som gör skolformen stark är att våra stude-
rande inte behöver läras upp på arbetsplatsen då 
de går ut med den senaste branschkunskapen och 
kan börja jobba direkt från dag ett.
– Vi vill att fler företag vänder sig till Yrkeshög-
skolan och berättar om sina kompetensbehov 
för att vi sedan tillsammans kan skräddarsy en 
utbildning, avslutar Josipa Morén.
Yrkeshögskolan i Borås har kurser från sex 
veckor och upp till tre år och utbildningar inom 
textil, e-handel, logistik, data-IT och vård- 
och omsorgssektorn.

Länk till Yrkeshögskolan i Borås

2018 gick 93% av yrkeshögskolornas elever direkt ut i jobb efter examen och 
för Borås var siffran 95%, säger rektor Josipa Morén.
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En tuff uppgift
Lyckade distansstudier under Covid-19

– Våra pedagoger gjorde ett fantastiskt jobb när de 
ställde om till distansstudier för våra elever, säger 
vuxenutbildningens kommunikatör Jesper Wasling. 

– I mars fick lärarna en dag på sig att sätta sig in 
i och förbereda för den undervisning som vi sedan 
använde och fortfarande använder oss av. 

– Vuxenutbildningen och gymnasieskolan i Borås 
tillhör samma förvaltning så våra IT-tekniker fixade 
att drygt sex tusen elever och dess lärare direkt 
kunde starta sitt distansarbete. Det är på sin plats 
att nämna att vi fram till dags datum har genomfört 
över 140 000 digitala möten och vi fortsätter på den 
vägen.

– Kunskap, flexibilitet och styrka är tre ledord som 
passar in i vårt arbete, säger vuxenutbildningens 
kvalitetssamordnare Jonas Wieszkos. Efter att över 
en natt ställt om hela skolans undervisning ser vi 
att det arbete som alla tillsammans har lagt ner har 
gett resultat.
– Statistiken för BRvux visar att cirka 10% har 
avbrutit sina studier mitt i kursen vilket är något 
lägre än tidigare och 83% av eleverna har blivit 
godkända vilket är en normalsiffra. 

– Eftersom pandemin fortsätter är det en fortsatt 
utmaning. Vi kommer att titta närmare på vad som 
har fungerat bra och utvärdera det som vi kan göra 
ännu bättre, avslutar Jonas Wieszkos.

Vuxenutbildningens kommunikatör Jesper Wasling och kvalitetssamordnare Jonas Wieszkos berättar om 
skolans arbete under pågående pandemi.
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Barnskötare på distans
En utmaning för Zabina

– Jag har tidigare arbetat inom olika branscher 
men att arbeta med barn har jag alltid drömt om 
så studera till barnskötare känns helt rätt, säger 
Zabina Hall.
– Fyra dagar i veckan har vi praktik och på tisdagar 
är det distansundervisning då vi kopplar upp oss mot 
skolan och våra lärare. Vi har kontakt nästan dagli-
gen och det fungerar förvånansvärt bra. Att studera 
på distans var kämpigt i början men nu har man kom-
mit in i det och jag har min studieplats i mitt kök.
Zabina praktiserar på förskolan Björsgården i Fritsla. 
Hon trivs med sina kollegor som hon tycker ger 
henne tid och vägledning.

– Det har varit ett tufft år med coronapandemin 
men våra lärare är engagerade, frågar ofta hur vi 
mår och pushar oss väldigt bra.

Direkt efter utbildningen har Zabina fått erbjudande 
om att fortsätta arbeta på sin praktikplats.
– Mina studier till barnskötare visar hur intressant 
det är att arbeta med barn och hur man 
arbetar på en förskola. Det har också sporrat mig 
till att, efter några år, plugga vidare och utbilda mig 
till socionom eller specialpedagog där jag känner att 
jag också kan göra nytta, avslutar Zabina Hall.

Zabina Hall är 31 år, bor med familj i Fritsla och utbildar sig via BRvux till barnskötare.
Utbildningen är ett år och tre månader och examen blir det i juni 2021.
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Åter till sida 1

SENASTE NYTT

Ansökan för start 
i januari fortsätter 
fram till 30/11.

Du behöver sällan vänta. Vi har fem starter 
per år. Till starterna i januari respektive 
augusti har vi flest sökbara utbildningar 
men du kan även söka många utbildningar 
med start mars, juni eller november.

5 starter per år
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