Anordnarmöte
Plats: Växjölöftet vuxenutbildning, Kronobergsgatan 18
Datum: 2019-03-05
Tid: 13:00 – 14:30
Närvarande: Cathrine Eklund – Växjö Fria, Gisela Johansson – KUI, Anette Weidenmark – Lessebo
utbildningscenter, Annica Hägg-Johansson – Lernia utbildning, Peter Sandin – Hermods, Linda
Lindqvist – NTI-skolan, Mats Berglund – YrkesAkademin AB, Marcus Sjöqvist – Montico, Vivica
Ekedal – Montico, Monica Dall – Merit, Daniel Åhlenius – Växjölöftet vuxenutbildning, Christer
Öhlin, Planering och ekonomi – Arbete och Välfärd, Carolina Nilsson – Arbete och vuxenutbildning,
Yvonne Axenbrant – Växjölöftet vuxenutbildning, Lien Tran Nguyen – Växjölöftet vuxenutbildning.
Agenda:
• Genomgång/rundvandring Kundtorget på Kronobergsgatan 18
• Statistik februari
• SAITS – nya verksamhetssystemet
• Uppdatering kring barnskötar- och elevassistentutbildningarna
• Genomgång av antagningsrutinen inkl. antagning till SFI utifrån nya ersättningsmodellen
• Lessebo vuxenutbildning pratar om upplägget för deras elever som läser yrkesutbildning i
Växjö och t.ex. svenska i Lessebo.
• Övrigt.
Genomgång
Daniel går kort igenom de informationsmötena som nu sker inför start av studier.
Dessa träffar är till för att ge eleverna information om vad som krävs inför studier. Mötet är ej
obligatoriskt, men vi vill gärna att så många som möjligt går. De elever som även har börjat studera
är också välkomna. Informationsmötena sker varannan vecka. Mer information kring detta finns på
hemsidan.
Lien informerar om ansökan för kompensatoriska hjälpmedel. Visar hur ansökan är uppbyggd. Lien
poängterar att det är viktigt att ange vad eleven är i behov av och vilka utmaningar eleven har samt
dess kontaktuppgifter. Växjölöftet vuxenutbildning köper in hjälpmedlen som eleven behöver, detta
för att underlätta vid service eller om det är något annat som händer med verktygen.
Utbildningsanordnarna behåller verktyget så länge som eleven är i behov av det. Om eleven slutar
och det finns andra elever med liknande behov kan utbildningsanordnaren få behålla verktyget
framtill dess att behov ej finns längre. Lien går igenom olika hjälpmedel som kan köpas in såsom
läspenna, dator, Ipad, hörslinga, etc. Länk till mall och till samtliga blanketter är:
https://www.vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/upphandling---kop-av-varor-och-tjanster/bliauktoriserad-anordnare/vaxjoloftet-vuxenutbildning/information-for-anordnare.html
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SAITS – Nya verksamhetssystemet
Yvonne Axenbrant går igenom SAITS, det nya verksamhetssystemet. Byte kommer att ske i maj. I
SAITS behöver inte listor eller studiematerial skickas ut. Alla kommer att arbeta i samma system.
Utbildningsanordnaren kommer enbart åt sina egna elever och det som anordnaren är i behov av
att se. Två datum är in planerade för en halvdagarsutbildning i SAITS vilket är den 24 april och den 2
maj. Ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass kommer att planeras in. Yvonne kommer att
skicka ut inbjudan till samtliga. Till en början kommer det att ges utbildning för två personer per
utbildningsföretag, exempelvis skolledare och en som är ansvarig för
antagningen/administrationen. Inmatning att kurserna kommer att publiceras. Växjölöftet
vuxenutbildning lägger in kurserna nu i början. Efter utvärdering kan detta ändras och att
utbildningsanordnarna själva lägger in. Antagningsbeskeden kommer att läggas direkt i SAITS. När
eleven blir behörig så läggs eleven över till utbildningsanordnaren. Dexter kommer att försvinna,
men kommer att vara kvar ett litet tag till. Extens kommer att försvinna om ett år cirka.

Elevstatistik februari
SFI 903 elever inne i februari. 105 fick betyg, 93 godkända. 12 fick F. Antal avbrott är 60 stycken. 11
stycken fick arbete. Vill gärna komma ner till noll när det gäller okänd anledning. Grundläggande
420 elever totalt. 83 betyg sattes varav 77 godkända betyg. Antal avbrott 37. Annan skolform kan
vara arbetsmarknadsutbildning, folkhögskola. Gymnasialt teoretiskt antal elever 681. Distans störst
med 434 st. Antal betyg 98, varav 80 godkända betyg. Antal avbrott 79. För mer information se
bildspel.

Utbildning barnskötare och elevassistensutbildningen
Stoppade utbildningen för ett tag sedan. Ett omtag kommer att göras. Har möten inbokade med
utbildningsförvaltningen där det kommer att kartläggas hur många platser som
utbildningsförvaltningen kan frigöra till praktikplatser. Mötet kommer att ske under mars månad.
Fristående förskolor kommer mötet att ske under april månad, angående hur många platser som de
kan ge. Lesseboelever gör sin praktik i Lessebo kommun.

Antagningsrutin vid Växjölöftet vuxenutbildningen
Antagningsmöte sker var tredje vecka. Det som inte finns i grundutbudet läggs till antagningsmötet
med motivering. Tittar inte på alla elever utan tittar på dem där handläggarna inte kan ta beslutet
direkt. Godkänner nästan alla. All formell antagningen sker på antagningsmötet. Dock kan eleven
ringa direkt till utbildningsanordnaren när det ser att de är antagna, vilket händer. I SAITS kommer
alla att se det samtidigt.
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SFI ser lite annorlunda ut nu när det gäller ersättningen. Växjölöftet vuxenutbildning kommer att se
över när eleven kommer tillbaka till studier och vart berörd elev skall in i utbetalningsperioden.
Utbildningsanordnarna poängterar att de vill få information om vilken utbetalningsperiod som
gäller och att det ska två på antagningslistan. Listan som har framtagits är inget facit, utan en grund
att gå på och därigenom kunna se över vart eleven befinner sig.

Lessebo vuxenutbildning med Anette Wiedenmark
Anette presenter att Lessebo kommun har ingen yrkesskola och att alla deras elever går i Växjö. SFI
finns i Lessebo och SFI-eleverna går där. Lessebo vuxenutbildning erbjuder grundläggande kurser,
teoretiska kurserna och många orienteringskurser. Anette berättar att hon har tittat över det som
är upphandlat inom yrkespaketen, där det räckte med SFI B såsom kock, cafébiträde, CNC, målare,
plattsättare, etc. Upplägget är att eleverna läser SFI på halvtid i Lessebo måndag, tisdag och onsdag.
Yrkesutbildningen sker sedan torsdag och fredagar. Anette berättar vidare att de har omorganiserat
SFI kurserna enligt detta upplägg. Yrkeshandledning sker på onsdagar i Lessebo. Lessebos lärare
skall hjälpa till med utbildningsanordnarnas material. Har idag cirka 15 elever som läser på detta
sätt. Anette är intresserad av att få kontakt med flera utbildningsanordnare för att utvidga detta
koncept och skapa samarbete kring det. 2 april är det en utbildningsmässa i Lessebo klockan 10.0014.00 i folketshus. Om du som utbildningsanordnare är intresserad av att starta ett samarbete kring
detta koncept ta då kontakt med Daniel Abrehe eller Anette Weidenmark. Kontaktuppgifterna är:
Daniel Abrehe
SYV
IM & Vuxenutbildning
Lessebo utbildningscenter
Lessebo kommun
0478-12670
Daniel.abrehe@lessebo.se
Anette Weidenmark
Rektor Lessebo utbildningscenter
Tel 0478 12641
Storgatan 73
36532 Lessebo

Anette.weidenmark2@lessebo.se
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Övrigt
Vårdutbildning med SFI körs igång i maj. Inga elever tas bort när det blir en integrerad utbildning.
För Växjö kommuns elever får de en integrerad utbildning. Informationsmöte och intervju kommer
att ske för att se elevens förutsättningar. Lessebo kommuns elever kommer att få en
kombinationsutbildning.

Förslag är att ha anordnarträffar varannan månad, att exempelvis träffas 5–6 gånger per år.
Samtliga på mötet instämmer att det är ett bra förslag.

Uppskattat att det står namn nu på mailsvaren från Växjölöftet vuxenutbildning.
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