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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om Hermods verksamhet och 
samarbete med BRvux. Ove Lillestöl ger Västsvenska Handelskammarens syn på hur viktig kompe-
tensförsörjning är för vår bygd och Barnskötarutbildningen, som utgår från Vårgårda och Borås, 
sker nu helt på distans.

Trevlig läsning önskar Tina Lundell, vuxenutbildningschef.             

Mer information

Boråsregionens Vuxenutbildning, 501 80 Borås
Besöksadress: Fabriksgatan 12. Telefon 033-35 81 10
Epost till ansvarig utgivare: Tina Arekvist Lundell
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utbildar i hela Sverige

– Hermods finns på 180 orter i Sverige och 
på drygt hundra har vi distansutbildning, säger 
Vera Sjöström som är en av utbildningscheferna på
Hermods och arbetar med femton kommuner från 
Strömstad till Halmstad. 
– Våra ca 70 000 studerande finns inom gymnasie-
skola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Vi utför 
även arbetsmarknadstjänster för Arbetsförmed-
lingar. Vår nationella kundsupport ger elever snabba 
svar så att de kan gå vidare i sina studier. 
Hermods är en av BRvux utbildningsanordnare 
som idag levererar sju olika yrkesutbildningar inom 
område Handel och administration. Det är nationella 

yrkespaket som Skolverket tagit fram och antag-
ning sker fem gånger per år. Statistik visar att efter 
avslutade studier är drygt 50% av eleverna i arbete.
– Yrkesutbildningar utvecklas ständigt och i fram-
tiden kommer flera och flera sådana utbildningar 
kombineras med möjlighet att läsa SFI och svenska 
som andraspråk parallellt vilket ska ge flera från 
andra länder chansen att hoppa på utbildningståget.
– Vårt mål är att ge studerande möjlighet att 
komma ut på arbetsmarknaden och få en egen 
försörjning, avslutar Vera Sjöström.
 
Länk till Hermods!

Hermods startade 1898 och utbildade över fyra miljoner studerande fram till att den kommunala 
vuxenutbildningen startade 1968. Text Peder Persson, Foto Hermods AB.
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En miljon för bättre matchning

För att nå bästa resultat sker allt arbete i sam-
arbete med Kompetensrådet i Boråsregionen
Sjuhärads Kommunalförbund. Där ingår skola, 
näringsliv, organisationer, kommuner, Västra 
Götalandsregionen med flera, säger Ove Lillestöl.
– Det finns ett växande behov från mindre och 
medelstora företag att konkretisera sitt framtida 
kompetensbehov. Projektets uppgift är att, efter 
en nulägesanalys, skapa en plattform för samverkan 
mellan skola och arbetsliv. Hur det ser ut idag vet 
vi inte men det är den övergripande frågan som 
projektet syftar till.

– Med konkret information från arbetsmarknadens 
branscher ger vi Studie- och Yrkesvägledare bredare 
och mer exakta verktyg för att informera elever 
inför kommande utbildningar.
– Fram till 2025 kommer det i Västra Götaland 
att vara ett jätteunderskott av ingenjörer, 
bygg- och industriarbetare, VVS:are, kemister
och fordonstekniker. Det är viktigt att skolor och 
arbetsliv tar sitt ansvar och att kommuner går 
samman för att starta matchande utbildningar. 
Där är superproffsiga BRvux en viktig aktör, 
avslutar Ove Lillestöl.

Västsvenska Handelskammaren har fått en miljon kronor från ESF, Europeiska Socialfonden, för 
projektet Bra-SSA, bra samverkan skola arbetsliv, som syftar till att skapa bättre förutsättningar 
för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv, säger Ove Lillestöl, regionchef Västsvenska handels-
kammaren i Region Sjuhärad. Text & Foto Peder Persson.
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Barnskötarutbildning
i alla kommuner samtidigt

– Vi har tillsammans drygt femtio elever där över-
vägande delen är kvinnor, säger pedagogerna Marita 
Walter som ansvarar för Borås och Anneli Sandberg 
ansvarar för övriga kommuner inom BRvux.

Tre dagar i veckan är eleverna på arbetsplatsförlagt 
lärande APL och  undervisning i klassrum sker 1-2 
dagar i veckan via telebild. Telebild är TV-skärmar i 
ett digitalt klassrum där lärare och elever samtidigt 
tar del av undervisning. Eleverna följer lektioner i 
vuxenutbildningens lokaler i sin hemkommun men 
kan också koppla upp sig i hemmet.
– Jag undervisar i våra lokaler i Vårgårda, säger 

Anneli. Via telebild, Meet och  Zoom kommunicerar 
jag med elever som sitter i sina hemkommuner. 
En gång varje termin besöker jag dem på plats men 
på grund av pandemin är det omöjligt i år så därför 
sker all teori digitalt. 
– Mitt ansvarsområde är Borås, säger Marita. Jag 
arbetar på samma sätt som Anneli men från mitt 
hem då jag har fler kollegor i skolan och på så sätt 
undviker vi att smitta varandra.
Efter avslutad utbildning går de flesta elever vidare 
till förskolornas vikariepool där de får erfarenhet för 
att sedan söka fast anställning, avslutar Marita och 
Anneli.

BRvux barnskötarutbildning utgår från vuxenutbildningen i Vårgårda och Borås. Det är helårstudier 
under 1,5 år vilket ger 1 300 gymnasiepoäng. Text Peder Persson. Foto Pixabay.
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BRvux i siffror

Största intag
i januari och augusti

Nio
enstaka kurser 
och kurspaket

8
kommuner

77
utbildningar

1&8

Totalt 1 268 elever
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