Frukostmöte på Montico, onsdagen den 4 april 2018
Närvarande: Hilding Åkerman – Merit, Mats Höglund – Vuxnas lärande, Camilla Rundberg – Framtid
Kronoberg/11-gården, Teuta Demin – Astar, Liselotte Viktorsson Samuelsson – Lernia, Jenny Ilström –
AlphaCE, Erika Rosén – Medlearn, Ulf Bselke – Yrkesakademin, Joakim Kronholm – Yrkesakademin, PerErik Eriksson – Arcus, Cathrine Eklund – Växjö Fria Vux, Åsa Lindvall – Växjö Fria Vux, Vivica Ekedal –
Montico, Victoria Kaller – Montico, Marcus Sjökvist – Montico, Daniel Åhlénius – Växjölöftet
Vuxenutbildning, Carolina Nilsson – Arbete och vuxenutbildning, Christer Öhlin – Ekonomi och
planering.

Agenda:
Montico presenterar sin verksamhet
11-gården – Camilla R presenterar sig och verksamheten.
Betalning av handledarutbildning, nya blanketter på hemsidan – Carolina N
informerar.
Presentation av utbildningsplikten och vad den innebär som utgångspunkt till
diskussion.
Övrigt
Workshop
Diskussionspunkter till workshop:
Hur möter vi utbildningsplikten?
Vad ska/kan vi inom kommunal vuxenutbildning erbjuda?
Hur bygger vi heldagslösningar där Sfi, samhällsorientering och andra kurser ska
ingå?
Hur tänker vi kring att erbjuda grundläggande vuxenutbildning på dagtid, för
målgruppen med t.ex. modersmålsstöd etc.
Kan man utgå från Skolverkets förslag på paket för de olika studievägarna?
Plats: Kungsgatan 1B, Montico
Montico presenterar sin verksamhet
Viveca Ekedal och Marcurs Sjökvist presenterar Montico. Montico finns idag på
Kungsgatan och på Kvarnvägen. Montico är helhetsleverantör inom Human
Resources. Har allt från bemanning, rekrytering, utbildning, verksamhetsutveckling,
omställning, stöd och matchning. 1996 startades företaget av Börje Johansson.
Startade i Tranås och huvudkontoret ligger kvar där. Fokuset i företaget är att ha den
lokala förankringen. Finns på 30 orter, mest i södra Sverige. Från Karlstad till Malmö.
Auktoriserad inom samtliga verksamhetsområden. Monticos affärsmodell är
kompetensförsörjning mot arbetsmarknaden. Bemanning och rekrytering är den stora
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delen i företaget. Monticos vision är att individer skall växa genom kompetens- och
personlig utveckling och att de skapar nya möjligheter för sig på arbetsmarknaden.
Att kunderna behåller och vidareutvecklar sin förmåga. I Växjö bedrivs SFI,
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, El- och
energiprogrammet, Industriprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Barn- och
fritidsprogrammet. Vill starta upp Handel- och administrationsprogrammet. Är stolta
över kombinationen av SFI och yrkesutbildningar. Samarbetar med många lokala
arbetsgivare. Det stora fokuset i företaget är: Hitta rätt, arbetsgivare, hitta rätt
utbildning.
Camilla Rundberg presenterar Arbetsmarknad Unga, 11-gården
Många av 11-gårdens utbildningar är övergångar in till vuxenutbildningen. Utifrån
femdagars så kommer ungdomarna från ekonomiskt bistånd, där planering skall finns
för dessa ungdomar inom fem dagar. Allt från arbetsträning, praktik, studiecentrumet,
etc. Framtid Kronoberg är ett sammanverksprojekt med andra kommuner med
åldersgruppen 15–29 år. Deltagarna får individuell coachning. Målet är alltid
egenförsörjning. Intern arbetsträning är att testa sin arbetsförmåga. Det görs på
Knutsgård och är utomhus med arbetsuppgifter såsom underhåll, teambildning och
konferenser kan läggas där ute. 11-gården har arbetsträning inomhus. Går även att
sköta grönytor på Arabyområdet. Vid studiecentrumet skall eleverna bli motiverade
och inspirerande att passa tider. Har vägledningssamtal och många går vidare till de
reguljära utbildningarna. Har lärare på plats och har studieteknik. Alla deltagare
genomgår studieteknik för att skapa de bästa förutsättningar. Studiestöd finns också.
Har även olika orienteringskurser med olika inriktningar. Bra för eleverna att få testa
på. Körkortsteori har de fyra dagar i veckan. Går en 10 veckors kurs. Sen därefter
hjälper körskola två dagar i veckan. SMF är ett samarbete med Sankt Sigfrid
Folkhögskola och Grimslövs Folkhögskola. Detta är på heltid. Har haft svårt att
komma igång. UngKOMP har blivit implementerade från första april. Är till för de
deltagare som är väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. UngKomp är ett
multikompetentteam och där ingår arbetsförmedlare från Af. Unga är ett samarbete
med Teknikum. Syftet är att de sedan skall komma in på ett gymnasieprogram.
Camilla Nybergs roll är att länka samman eleverna till den reguljära utbildningen.
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Betalning av handledarutbildning, nya blanketter på hemsidan –
Lärlingsutbildningen
Carolina ger information om ersättningsblanketten för lärlingsföretagen. Blanketten
heter ”Ansökningsblankett för ersättning till lärlingsföretag” och ligger på Växjö
kommuns hemsida, se följande länk:
http://www.vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/upphandling/bli-auktoriseradanordnare/vaxjoloftet-vuxenutbildning/information-for-anordnare.html
Denna blankett skall lämnas till lärlingsföretagen när eleven påbörjar sin
lärlingsperiod. För när lärlingsperioden är klar så kan lärlingsföretaget ansöka om sin
ersättning. Då skall denna blanketten lämnas in till ekonomienheten.
Utbildningsplikten
Utbildningsplikten gäller bara för de individer som är helt nya i
etableringsprogrammet. Individen kan inte säga nej till utbildning. Af träffar då en ny
person inom etableringsprogrammet och gör bedömningen om personen är
matchningsbar eller är i behov av utbildningen. Om kartläggningen säger att
individen måste utbilda sig för att bli matchningsbar, så kommer individen till
exempelvis till Växjölöftet vuxenutbildning. Af anvisar och därefter genomför studieoch yrkesvägledarna en fördjupad kartläggning för att sedan gå vidare till rätt
utbildning. Vad har individen med sig? Har ett oavslutat gymnasium. Lågutbildade –
ej avslutat gymnasium. Formerna är på gång att utformas med AF. Heldagslösningar
skall det vara för individen. Heldagslösningen helst på samma skola, men det behöver
inte vara det. Men om det inte finns så måste det till ett samarbete mellan
utbildningsanordnarna för att eleven skall få en helhets lösning. Af kommer inte att
lägga någon bedömning av hur eleven skall bli matchningsbar. Utan den uppgifterna
är till för er, utbildningsanordnare. Då ni kommer att ha den dagliga kontakten.
Skolverket håller på att ta fram olika förslag kring utbildningsplikten. De kommer att
ta fram olika utbildnings- och yrkespaket.
Studieväg 1 – SFI kommer att vara dominerade vilket motsvarar ca 50 %.
Samhällsorientering, orienteringskurs Arbetslivs, studiehandledning på modersmål
vilket är mycket viktig för denna målgruppen, matematik.
Studieväg 1 - SFI är dominerande sen matematik, studiehandledning på modersmål,
praktik.

Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö, Besöksadress: Kungsgatan 9, Telefon 0470-410 00

VÄXJÖLÖFTET
Vuxenutbildning

Växjölöftet är ett samarbete mellan Växjö kommun,
Arbetsförmedlingen och näringslivet för att skapa fler jobb i Växjö.
www.vaxjo.se/vuxenutbildning

Studieväg 2 – SFI med yrkesinriktningar, praktik, studiehandledning på modersmål,
orienteringskurs yrkessvenska.
SFI – orienteringskurs Digital kompetens, Studiehandledning på modersmål,
matematik, samhällsorientering.
Studieväg 3 – engelska. SFI och arbete,
Eller SFI, engelska, matematik, studiehandledning på modersmål, kemi.
Avbrott meddelas till vuxenutbildningen. Men behöver inte meddelas till Af. Detta är
individens egna ansvar.
Går att kombinera med Af och deras utbildningar, Ysmen (Yrkes- och
studieförberedande) är överklagad och klar.
Frågorna som kommer upp är hur vi kan bygga paket för att bygga in i studierna.
Satsa mycket på validering. Vad har du gjort för att kunna validera exempelvis
matematik. Finns i dagsläget ingen validering innan utbildning börjar.
Övrigt
Daniel informerar om att målområden är att flera skall komma till frukostmötena och
ge information om sin verksamhet. Exempelvis skall Arbetsmarknads Vuxna,
Matchning Kronoberg komma och presentera sig.
Daniel berättar att han var ut på skärtorsdagen och delade ut betygskataloger. 827
kurser har inte Växjölöftet vuxenutbildningen fått betyg på. Detta är kurser ej elever.
Dessa 827 är fördelat på alla inom auktorisationen. Dessa måste skickas in inom 14
dagar. Utbildningsanordnarna har framtill 19 april på sig att skicka in betyg som
ligger i kuvertet. Det skall skicka till Växjölöftet vuxenutbildning. Kommer de inte in
innan den 19 april så kommer berörda utbildningsanordnare att bli kallade till samtal
för att göra en handlingsplan hur situationen skall lösas.
Nästa vecka, kan man bara föra två veckor bakåt i tiden på SFI. Två veckor bakåt är
max att bakdatera. SFI skall man skicka inom åtta dagar om vilka som skall starta.
Behöver inte skicka in i förväg. Utan enbart skicka in de som har startat och kom till
kursen.
Från och med 9 april 2018 kommer mailadressen sfi@vaxjo.se att upphöra. En väg in
skall det bli. Mailadressen som gäller är: vuxenutbildning@vaxjo.se
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Daniel informerar om att han har pratat med Linda Savlid på
utbildningsförvaltningen. Att få till en start av barnskötarutbildningen innan
sommaren. Utbildningsförvaltningen vill hellre starta en till hösten. Då de vill ha
kontinuerliga starter. Nu i vår kan de bara ta emot på fem stycken.
Utbildningsförvaltningen vill inte att kontakt tages med förskolecheferna direkt.
Utbildningsförvaltningen är positiva till lärling. Där ser de gärna att lärling går bra och
utifrån de förutsättningarna blir start i höst. Gemensamt beslut tas med
utbildningsförvaltningen kring start. Utbildningsförvaltningen befinner sig nu i en ny
process om hur de skall lägga upp en vuxenutbildning och ta emot, så att enheterna
är bredda på praktikplatser, etc. Utbildningsanordnarna frågar hur det är i den privata
sektorn. Daniel svara att vi enbart har haft kontakt med den största arbetsgivaren,
Utbildningsförvaltningen. När det gäller de privata har inte samma dialog följs eller
kranskommunerna. Utbildningsanordnarna poängterar att de privata arbetsgivarna
inom yrket vill gärna starta. Montico meddelar att det finns 26 privata och 15 stycken
är i stort i behov av utbildad personal. Daniel meddelar att utbildningsanordnarna
kan enskilt ta kontakt med de privata och återkoppla sedan till Daniel för att se hur
utbudet ser ut. Därefter komma vidare i dialogen.
Frågan ställs om det finns extra pengar att få från AF när det är heldagslösningar som
skall till?
Daniel flaggar för att ni skall komma in med förslag på vad som skall pratas om inför
kommande frukostmöten.
Diskussionsfrågor
Hur möter vi utbildningsplikten
Vad ska/kan vi erbjuda inom kommunal vuxenutbildning?
Hur bygger vi heldagslösningar där SFI, SO och andra kurser ska ingå?
Hur tänker vi kring att erbjuda grundläggande vux på dagtid för målgruppen?
Modersmålsstöd?
Hur användbara är Skolverkets förslag på paket för de olika studievägarna?
Exempel från kommuner som är igång?
Sammanfattning från grupperna:
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Känns som om att utbildningsanordnarna kan bemöta kraven när det gäller
utbildningsplikten. Att möte målgruppen tidigare. Tycker att Skolverket har riktat för
mycket på de som inte kan något. Istället för tänka på de som kan, att bygga korta
vägar till arbete. Borde satsat mer på validering. Kan vara bra ändå då Af gör den
första granskningen och de individer som är matchningsbara kommer snabbt vidare.
De individer som ingår i utbildningsplikten är de som saknar utbildning, vilket gör att
de kanske behöver med orienteringskurser. Vissa kan till och med gå in i den
reguljära vuxenutbildning, vilket också är en del i utbildningsplikten.
Nästa möte är på Astar – Regementsgatan 9B 2/5 2018.
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