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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om Västsvenska
Handelskammarens projekt Yrkestrainee. Helena Liljedorff berättar om sin spännande utbildning
till hovslagare och den nya gymnasielagen ger möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden och få permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Trevlig läsning önskar Anita Lomås, Rektor.
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Yrkestrainee
En lärlingsutbildning som matchar

– Västsvenska Handelskammaren arbetar tillsammans med vuxenutbildningen i projektet Yrkestrainee, säger Rasmus Flick som är deras projektutvecklare för kompetensförsörjningsfrågor och
ansvarig för initiativ med lärlingsanställningar. Text Peder Persson, Foto Pixabay.
– Det är en utmaning för folk att få tag i rätt
kompetens. Framförallt inom industrin som står
för en femtedel av alla arbetstillfällen och är en
stor del av ekonomin i vår region.
De gymnasiala utbildningarna lockar få sökande och
2017 tog Handelskammaren initiativ till gymnasiala
lärlingsanställningar. Det innebär att elever läser
teori och är ute på praktik. Syftet är att ge möjlighet, som en del i utbildningen, att bli anställd som
lärling på en arbetsplats. Hösten 2020 startade
samarbetet med vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningens Yrkestrainee finns i Skövde- och
Boråsregionen. Till hösten sker även start i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg med inriktning
mot industri, handel samt bygg och anläggning.
Intag sker två gånger/år och flertalet får
fast anställning efter sin utbildning.
– Inställningen som finns inom vuxenutbildningen
är välkomnande. Där finns både vilja och flexibilitet,
avslutar Rasmus Flick.
Länk till Västsvenska Handelskammaren

– Vi vill locka fler att söka till områden där vi vet att
det finns jobb. i regionen och våra medlemsföretag.

Åter till sida 1
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Hovslagare
Ett fritt toppenyrke

Vuxenutbildningens lärlingsutbildning till hovslagare är en populär utbildning. Helena Liljedorff är en av
eleverna som är mitt i sin utbildning och blir klar hovslagare våren 2022. Text Peder Persson. Foto Pixabay.
Hela utbildningstiden följer Helena sin handledare
som är hovslagare. Tio stycken elever ingår i klassen
som var åttonde vecka träffas för teori och praktiska övningar. Då läser de bland annat hästkunskap, företagsekonomi och lär sig att smida
hästskor i skolans smedja.
– Det är viktigt att man hamnar tillsammans med
en kreativ och motiverad handledare. Min handledare är jättebra så utbildningen fungerar toppen.
Vi jobbar bra tillsamman, tiden går fort och jag lär
mig något nytt varje dag.

Åter till sida 1

– Hovslagaryrket är fritt. Man jobbar ofta i eget
företag då det är svårt att få en anställning. Du bestämmer din tid och styr själv över arbetsdagen vilket passar mig. Efter utbildningen går jag tillbaka till
min verksamhet med ökad kompetens, jag kan sko
fler hästar än tidigare, ta fler uppdrag och ge ännu
bättre service till mina kunder, avslutar Helena.
Helena har varit lärare, har erfarenhet från hotell
och restaurang och är utbildad dataingenjör. Idag
är hon egen företagare med hästverksamhet. Där
Helena tränar och skor hästar, har ridskola, försäljning av tävlingshästar med mera.

Till nästa sida!
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Nya Gymnasielagen
Att studera ger nya möjligheter

2018 fick ungdomar som fått avslag på asylansökan och hunnit fylla 18 år under väntetiden
ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Nya Gymnasielagen,. Det innebar
att personer som fått beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier om de uppfyller
vissa krav. Text Peder Persson. Foto Movant.
Boråsregionens vuxenutbildnings samarbetspartner Movant tar emot flera elever enligt kraven från
Nya gymnasielagen till utbildningarna Lager- och
logistik, El och Bygg/SFI där den sistnämnda är en
kombiutbildning där elever läser bygg i kombination
med svenska.
– Idag är det färre som söker vilket beror på att de
som är födda 1999 är utfasade, vi har en pandemi
och gränserna är stängda, säger Movants rektor
Mira Luks. Det är också svårt att få Arbetsplatsförlagt lärande (APL) då färre företag tar emot elever
under pandemin vilket minskar möjlighet att få
anställning när eleverna är klara med sina studier.

Åter till sida 1

För att få uppehållstillstånd måste eleven få en
fast anställning och kunna försörja sig inom ett
halvår efter utbildningen. Därefter ska man klara
att försörja sig under minst två år annars utfärdas
inget uppehållstillstånd.
– Boråsregionens vuxenutbildning är lösningsfokuserad och genom vårt samarbete har flera
elever klarat sin utbildning och fått permanent
uppehållstillstånd.
– Det är fint att vara delaktig i ungdomarnas
tuffa resa där ljusglimtarna är när vi har lyckats
hjälpa dem. Vi alla på skolan vill att de skall lyckas,
avslutar Mira Luks.

Till nästa sida!
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