Frukostmöte för utbildningsanordnare 2018-07-04, Kronobergssalen – Växjö
kommun
Kontakt med Arbetsförmedlingen
Therese Forster-Sandell från Arbetsförmedlingen presenterar sig och förklarar att om en elev har långsam
progression, behov av kompletterande insats, riskerar avbrott, hälsobekymmer etc så önskar
Arbetsförmedlingen kontakt med läraren/skolan. Läraren kan maila till therese.forstersandell@arbetsformedlingen.se och föreslå en telefontid då man kan stämma av vem det gäller, om
personen är inskriven på Arbetsförmedlingen osv. Därefter skickar Therese informationen vidare till ansvarig
arbetsförmedlare som jobbar vidare med ärendet.

Statistik juni månadGenomgång av siffrorna över antalet elever / kursdeltagare inom Sfi, grundläggande
kurser och gymnasiala kurser (teori + yrkesutbildningar). Statistiken finns också på hemsidan för
utbildningsanordnare enligt följande väg:
•

www.vaxjo.se

•

Jobb och företag

•

Upphandling

•

Bli auktoriserad anordnare

•

Växjölöftet vuxenutbildning

•

Information för anordnare

Statistik över antalet elever, inom respektive studieform, hos varje utbildningsanordnare efterfrågas vid
mötet och skickas därför med i samma utskick som de här minnesanteckningarna.

Utbildning till barnskötare
Barnskötarutbildningen kommer att erbjudas igen till hösten och då med kontinuerlig antagning. Den
erbjuds enbart som lärlingsutbildning. Lärlingsplatsen ska vara ordnad innan eleven blir antagen. A
Alla lärlingsplatser som man önskar via utbildningsförvaltningen ska gå via en kontaktperson hos
utbildningsförvaltningen. De önskar alltså inte att man som utbildningsanordnare tar kontakt med respektive
enhet/förskolechef. Mer information om antalet platser, kontaktperson, process m.m. gällande
lärlingsplatserna hos utbildningsförvaltningen kommer vid anordnarmötet 2018-09-05.
Rutindokument för ansökan, antagning m.m. kommer från Växjölöftet vuxenutbildning under vecka 33.

Erbjuda nya utbildningarOm man önskar erbjuda utbildning inom ett program man redan är auktoriserad
inom, men som inte erbjuds inom Växjölöftet vuxenutbildning i nuläget, ska man skicka in en mall med
kompletterande information. Mallen bifogas i samma utskick om de här minnesanteckningarna och läggs
även ut på hemsidan.

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

Nya gymnasielagen för ensamkommande
Kort genomgång av den nya gymnasielagen för ensamkommande. I Kronobergs län bedöms knappt 200
personer omfattas av lagen och inte ens hälften av dessa i Växjö kommun.

Sömlösa övergångar gymnasiet – vuxenutbildningen
Kort presentation av arbetet som skett under våren mellan utbildningsförvaltningen och arbete och välfärd.
Arbetet för att skapa sömlösa övergångar påbörjas i september enligt de nya rutinerna. Främst sker arbetet
mellan svy på gymnasiet – elev – syv på Växjölöftet vuxenutbildning för de elever som vill fortsätta sina
studier inom vuxenutbildningen efter år 3 på gymnasiet.

Praktiska punkter
Adressen till kommunarkivet (dit utdrag ur betygskatalog skickas):
o
o
o

Växjö kommunarkiv
Box 1222
351 12 Växjö

Protokoll från nämnden för arbete och välfärd läggs ut på följande sida:
•

www.vaxjo.se
o Politik och demokrati
▪ Organisation och politik
• Nämnderna och deras förvaltningar
o Nämnden för arbete och välfärd
▪ Protokoll

Det är nu möjligt att söka statsbidrag för utveckling av Sfi genom Skolverket:
•

www.skolverket.se
o Skolutveckling
▪ Statsbidrag
• Statsbidrag för att utveckla Sfi 2018

Inget frukostmöte i augusti och from september byter frukostmötena tidpunkt och blir istället efterlunchen-möte
Nästa anordnarmöte inom Växjölöftet vuxenutbildning är:
Datum: 2018-09-05
Tid: 13:00
Adress: Hjalmar Petris väg 30, Yrkesakademin
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