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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar Kent Otterdahl och Kenan Jukovic om 
språkombudens verksamhet som bidrar till en öppen och trygg arbetsplats. Att studera på distans ökar och 
Telebild underlättar för regionens åtta kommuner att erbjuda fler intressanta utbildningar. 

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

Språkombud
För öppen dialog och
ökad trygghet på jobbet

 Mer information

 Mer information

Telebild
Ger möjlighet för fler
att studera på hemorten

 Mer information

Senaste Nytt!
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Språkombud för öppen dialog 
och ökad trygghet på jobbet

Kenan Jukovic och Kent Otterdahl är undersköter-
skor på Borås Stads Larm och nattorganisation, 
Trygghetslarmet, som verkar inom äldreomsorgen. 
Tillsammans är de nittio kollegor som upprätthåller 
service dygnet runt hela året.

Under fyra månader utbildade sig Kent och Kenan 
via vuxenutbildningen till språkombud för sin arbets-
plats.
– Vår chef utbildade sig först och sedan valdes vi ut 
som språkombud vilket känns logiskt då vi även är 
handledare för våra elever från vuxenutbildningens 
Vård- och omsorgsutbildning, säger Kenan.

– Även om man arbetat i flera år så finns det fak-
tamässiga fraser med information som vi lär vi ut 
för att snabba upp arbetet. Vi visar också hur man 
förenklar dokumentation så att den blir kort, tydlig 
och exakt, säger Kent.

– Som språkombud supportar vi våra elever 
och kollegor så att de känner trygghet och trivsel 
i sitt arbete. Vi repeterar olika moment, skapar en 
öppen dialog och uppmanar till att ställa frågor. Det 
fungerar bra och vi får allt stöd vi behöver från våra 
chefer, avslutar Kenan Jukovic och Kent Otterdahl.

Kent Otterdahl och Kenan Jukovic är utbildade språkombud med uppdrag att stödja kollegor när det 
gäller språkutveckling. Det handlar om att ge support till de som har ett annat modersmål än svenska 
och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.
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Telebild ger fler möjlighet
att studera på sin hemort

– Telebild förflyttar klassrummet hem till eleven 
med tillgång till klasskamrater och pedagoger, säger 
vuxenutbildningens rektor Anita Lomås. Det innebär 
att våra mindre kommuner kan erbjuda fler alterna-
tiv och teoretiska kurser. 
– Kommunernas Lärcentra erbjuder även stöd 
utifrån elevens behov och möjlighet att träffa 
andra studerande på plats. Den nya tekniken är 
också en vinst för miljön när färre elever reser 
vilket ger färre transporter
– Nu startar vi digital undervisning för vuxenutbild-
ningens barnskötarutbildning. Från Vårgårda sänder 
lärare via telebild lektioner till elever i åtta kommu-

ner där elever följer undervisningen i mindre grupper 
från sin hemort. Vi planerar också liknande utbild-
ning för svenska för invandrare, SFI. 

– Samtliga kommuner i Boråsregionen har instal-
lerat telebildutrustning. Nu går vi vidare med nästa 
steg och förfinar möjligheterna att sända och ta 
emot utbildningar, säger Anita Lomås. Ökad tillgäng-
lighet oberoende av tid och rum, undervisning i olika 
skolformer och ökat samarbete över kommungrän-
serna ger möjlighet för fler vuxenelever att studera 
till ett yrke.

Telebild gör det möjligt för elever att följa en lektion och studera på hemorten. 
Lärare och elever ser varandra och det finns möjlighet att ställa frågor och få svar i realtid.
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Åter till sida 1

SENASTE NYTT

Ansökan för start i april
Söktid 15 januari till och med 15 februari

Vi önskar alla våra läsare

GOD    JUL    &    GO
   
NY  AR!
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