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Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer informerar vi om ett snabbspår till 
textilbranschen och kompetensplattformen som visar på olika branschers kompetensbehov. 
Vi hälsar Pia Solberg välkommen som ny rektor i MARK och vuxenutbildningen blir ännu 
starkare genom ett brett samarbete.  

Trevlig läsning önskar Anita Lomås, Rektor.
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Kompetensslussen
Ett snabbspår till den svenska textilbranschen

Textilbranschen växer kraftigt i Boråsregionen 
och har en ökad efterfrågan på rätt kompetens.
Det medför behov av förbättrade kompetensför-
sörjningsprocesser där individers kunskap tillvaratas 
och vidareutvecklas för att bättre matcha nutida 
och framtida kompetensbehov. 
Projektet Kompetensslussens ambition har varit 
att skapa ett snabbspår till den svenska textil-
branschen med fokus på utveckling och test av 
valideringsmodeller och utbildningspaket för att 
bättre kunna tillvarata, kvalitetssäkra och vidare-
utveckla kompetens hos nyanlända. 
Kompetensslussen har haft fokus på just detta 
och tillsammans med Nordiska Textilakademin har 
vuxenutbildningen tagit fram en valideringsmodell 
som används både av bransch och skola.

– Starten för de tjugo första eleverna var 100 
frågor som ett körkortsprov för att se deltagarnas 
kompetens, säger yrkeslärare Kristina Reinholdsson. 
I gruppen varierade kunskapen om textil tillverkning 
och svenska språket. Elever med goda kunskaper 
fick arbete direkt efter validering och övriga delta-
gare genomförde sin utbildning under projekttiden. 
Flera elever har gått vidare till vuxenutbildningens 
textila grundutbildning och därefter öppnas flera vä-
gar bland annat mönsterkonstruktion.

Kompetensslussen 2 påbörjades 2021 och är en 
fortsättning på Kompetensslussen 1.

Länk till Kompetensslusen.se

Kompetensslussens yrkeslärare Kristina Reinholdsson tillsammans med eleverna Sanaa Farhat 
och Taiba Mohamed. Text & Foto Peder Persson.
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Enkät för ökad kompetens

– 2020 var ett pandemiår där branscher upplevde 
kris och produktionstakten sänktes, medarbetare 
permitterades och anställningar upphörde. 
I det klimatet sände vi ut en enkät till företagen 
med frågan vilken kompetens man efterfrågar. 
Tanken var att under permittering och friställningar 
ge den anställde möjlighet till relevant utbildning
för att när pandemin vänder tillföra sitt företag 
kompetens och för den friställde ge stora möjlig-
heter till ny anställning.
Företagen i regionen levererade drygt 350 unika svar 
vilket omgående resulterade i nya  yrkesutbildningar. 
Ett par i Digital marknadsföring på yrkeshögskole-
nivå samt gymnasiala utbildningar i marknadsföring 
och näthandel. 
En annan effekt av enkäten var ett projekt där 
utbildare, offentliga aktörer och representanter 

för näringslivet gått samman för att utveckla 
strukturer för samverkan, med syftet att skapa 
bättre matchning på arbetsmarknaden i regionen.
Under året startade också Företagsakuten där 
företag snabbt fick råd och information, och kunde 
hitta utbildningar, hur man söker stöd med mera.

– Kompetensenkäten blev startskottet på en positiv 
gemenskap med helhetssyn på kompetensfrågor 
som lever vidare. Vi är till exempel igång med en ny 
upplaga av enkäten just nu, som kommer leda till 
nya initiativ för att förbättra matchningen och ge 
fler hållbara arbetstillfällen, avslutar David Raja. 

Länkar till:
KP-rådets kompetensbehovsenkät
Kompetensplattform Boråsregionen

Kompetensplattformens Råd (KP-rådet) i Boråsregionen gav vuxenutbildningen i uppdrag att genomföra 
en kompetensenkät till företag i regionens åtta delar, säger kompetensmäklare David Raja som genom-
förde enkäten. Text & Foto Peder Persson.

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
https://www.kompetens7h.se
https://www.borasregionen.se/projekt/projekt-vi-driver/kompetensplattformen.html
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PORTRÄTT

Pia Solberg ny rektor i MARK

– Det var arbetsgivarens attraktiva annons som 
fångade mitt intresse utifrån de utvecklingsmöjlig-
heter som låg i uppdraget, säger Pia.

– Mitt arbete är bland annat att öka kursutbudet 
och göra vuxenutbildningen till en ännu mer att-
raktiv utbildningsplats. Knyta band med näringen 
för att se deras kompetensbehov och för de utrikes 
födda starta fler flexibla yrkesutbildningar som 
snabbt leder till arbete.

Campus Mark är mötesplatsen för vuxna
som vill studera. Drygt 450 elever läser 
Grundläggande- och Gymnasial vuxenutbildning 

samt enstaka kurser. Övriga utbildningar är Kock, 
Svets, CNC-operatör, Vård- och Omsorgscollege.

– Vår verksamhet genomsyras av flexibilitet där 
vi tillsammans arbetar för ett ökat kursutbud 
med fler attraktiva utbildningsplatser.

Pia Solberg har tidigare arbetat som rektor för 
VGR:s Naturbrukskola i Svenljunga och kommer 
närmast från Magelungen gymnasieskola i Göteborg. 
Fritiden handlar om hästar, hundar och vistelse 
i naturen. Läser gärna forskningslitteratur som 
företrädesvis handlar om utbildning och pedagogiskt 
ledarskap.

I april tillträdde Pia Solberg tjänsten som rektor för vuxenutbildningen i Marks kommun. 
Text Peder Persson. Foto Privat.

http://www.gyv.se/default.asp?headpage=372
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Vuxenutbildningen i Boråsregionen har flera
samarbeten med utbildare i Sverige och inom EU.
Våra samarbeten och projekt gör att vi lär oss 
bättre metoder för att undervisa, vilken teknik
som hjälper eleverna bäst och hur vi effektivare
kan använda våra resurser.
Samarbete kan även rikta sig mot arbetsmarknaden 
så att vi blir bättre på att lyssna av behov och ge 
rätt utbildningar med rätt kompetens. Genom sam-
arbeta med andra lär vi oss om arbetsmarknader 
som ännu kanske inte är så stora i vår region.
Vårt främsta samarbete är just det du läser nu, 
Boråsregionens vuxenutbildning, där 8 kommuner 
gått samman för att ge eleverna mer än vad var 
och en kan ge. Vi samarbetar inom Västra göta-
landsregionen (Westum), andra Yrkeshögskolor i 
Västsverige (BUL) och med vuxenutbildare i Norden 
och inom hela Europa (WVC och Earlall).

Vuxenutbildningen har också tillfälliga projekt som 
pågår över ett eller flera år. Bland annat Yopeva, 
Vi-projektet, Från KAA till VUX, utvärderingar av 
fjärr- och distansundervisning, digitaliseringsplanen, 
tillgängliggörandet av utbildningar digitalt (via Cam-
pus Westum), Lärcentrum, Digiwestum, studiespår 
för nyinvandrade, Kompetensslussen 1&2, Textil-
hubben, DUA, Koppling West, Erasmus+ (mobilitet), 
Kompetensrådet och Män i hälsa.

– Vi ser att projekten gör oss attraktivare som 
arbetsgivare. Det märks att vi är på tå och vill 
utvecklas. En sån organisation lockar till sig kunnig 
personal, säger rektor Anita Lomås.

I de kommande nyhetsbreven ska vi berätta
mer om de enskilda projekten.

– Vi  samarbetar med andra för att bli en bättre vuxenutbildning och ge eleverna en
bättre undervisning, säger vuxenutbildningens rektor Anita Lomås.
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VI ÖNSKAR VÅRA LÄSARE,
ELEVER OCH PERSONAL EN 
RIKTIGT TREVLIG, SOLIG OCH 
VARM SOMMAR!

VÄLKOMMEN ÅTER I AUGUSTI.
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