Frukostmöte med utbildningsanordnarna
Plats: Astar, Regementsgatan 9B
Tid: onsdagen den 2 maj 2018, kl. 08.00 – 09.30
Närvarande: Anna Falkström Olsson – KUI, Johan Hovbrandt – Växjö Yrkeshögskola, Karin Wirdheim
– Växjö Yrkeshögskola, Christer Öhlin – Växjö kommun, Monika Dall – Merit, Tina Davidsson –
Växjölöftet vuxenutbildning, Mia Karlsson – Folkuniversitetet, Peter Boldizs – Folkuniversitetet,
Maria Säll – Astar, Teuta Demin – Astar, Camilla Rundberg – Framtid Kronoberg/11-gråden, Ulf
Bjelke – YrkesAkademin, Karin Thorell – Växjölöftet vuxenutbildning, Daniel Åhlénus – Växjölöftet
vuxenutbildning, Liselott Fri – Medlearn, Erika Kosén – Medlearn, Lorenzo Perisa Paredes –
Competens, Liselotte Viktorsson Samuelsson – Lernia, Amira Palo – Eductus, Rickard Fransson –
Matchning Kronoberg, Oscar Lönnerheden – Matchning Kronoberg, Åsa Arfvidsson – Växjö Fria,
Cathrine Eklund – Växjö Fria, Marcus Sjökvist – Montico, Victoria Käller – Montico, Mats Höglund –
Vuxnas Lärande
Agenda:
• Astar presenterar sin verksamhet
• Information om Växjölöftet Yrkeshögskola
• Information om Arbetsgivarcenter
• Information om Orienteringskurs ”prova-på” för deltagare i kommunens
arbetsmarknadsinsatser
• Information om Sökandecenter
• Praktiska göromål
o Betyg
o Sommaren för lärlingselever
o Nästa möte 4/6 om nya villkor, Kronobergsrummet
Astar presenterar sin verksamhet
Maria Säll och Teuta Demin presenterar Astar. I Växjö har Astar vårdutbildningen och
restaurangutbildning. Astar finns på cirka 60 orter runt om i Sverige. Sedan 2013 är Astar en del av
ThorenGruppen. Astar är ett utvecklingsföretag som genomför utbildning inom kommunal
vuxenutbildning, utbildning i SFI, arbetsmarknadsutbildningar, yrkeshögskola och
företagsutbildningar. Ägaren är Raja Thorén. Pedagogiken är att träna på riktigt i riktiga
utbildningsmiljöer, exempelvis i ett produktionskök. Astar vilar på tre principer: varje individ är en
blivande stjärna, våra blivande stjärnor ska lysa på arbetsmarknaden och att tända en stjärna börjar
med värdegrund. Värdeorden är mod, kraft och passion.
Information om Växjölöftet Yrkeshögskola
Karin Wirdheim och Johan Hovsbrandt från Växjölöftet
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

Utredning om auktorisationen Växjölöftet yrkeshögskola. Om möjligheten att införa
auktorisationsmodell eller annan lämplig modell för Växjölöftet Yrkeshögskola. Fick ett uppdrag av
nämnden att få igång en lämplig modell. Myndigheten för yrkeshögskola är ju de som beslutar om
det blir något eller ej. En snabbutredning gjordes. Framgångsfaktorer är regional samverkan, närhet
till branschorganisationen, etc. Har tittat på regionen och vill få en samordning inom eftergymnasial
kompetens. Att få till vad som behövs inom Kronoberg. Samarbete med regionens nyckelaktörer vid
kompetensbehov. Samordna kompetensbehov med rätt kompetens hos yrkeshögskoleanordnare.
Samverka med Arbetsgivarcenter. Ska börja samarbetar med andra kommuner för att komma igång
med yrkeshögskoleutbildningar. Får 35 platser. Fastighetsingenjör och redovisningskonsult kommer
att starta. Men man delar utbildningar med andra kommuner för att se hur många som kan
anställas, så kallade satellitutbildningar. Får yrkeshögskoleutbildningar till Kronobergslän. Träffar nu
utbildningsanordnare för att se vilka utbildningar som skall starta. En skriftlig redogörelse av
utbildningen behövs för att se vad arbetslivet behöver. Mer information finns på hemsida.
www.yrkeshogskola.se
Information om Arbetsgivarcenter
Rickard Fransson och Oscar Lönnerheden presenterar Arbetsgivarcenter. Projektägare är Växjö
kommun, Arbete och Välfärd. Samverkansparter är Näringslivskontoret och Arbete och Välfärd,
Arbetsförmedlingen, Etableringssamverkan och Arbetsmarknadscenter. Bakgrunden till detta är att
kunna starta en plattform inom det offentliga mot arbetslivet. En väg in för arbetsgivare och ha ett
företagsperspektiv. Start sker första september 2018. Övergripande mål är att ta nya steg mot full
sysselsättning. Ett samordnat offentligt initiativ för ökad samverkan med länets arbetsgivare.
Förbättra kompetensförsörjning och matchning till länets arbetsgivare. Genomförandet är 10,5
tjänster, en projektledare, Key account managers, Växjölöftet Yrkeshögskola. Oscar har börjat att
arbeta med Key account managers. Arbetssättet går ut på att man arbetar med en handfull av
arbetsgivare. Där man är länken mellan företaget och det offentliga, att det finns en kanal.
Arbetsgivarcenter kommer att ligga på Kungsgatan 3 i Växjö. Mer information om Arbetsgivarcenter
finns på Växjölöftet hemsida.
Information om Orienteringskurs ”prova-på” för deltagare i kommunens arbetsmarknadsinsatser
Idag finns det två stora arbetsmarknadsenheter. Det är Arbetsmarknad unga och Arbetsmarknad
vuxna. Fler orienteringskurser kommer att påbörjas mer och mer. Det som berör er
utbildningsanordnare är att vara redo när de är klara med sin ”prova-på”. Då eleven blivit kallad till
vald utbildningsanordnare skickas ett uppdrag in under orienteringskursperioden till
vuxenutbildningen@vaxjo.se
Viktigt att utbildningsanordnaren antecknar i studieupplägget att det är en deltagare via
Arbetsmarknad Vuxna.
Skillnaden med unga är att coacherna på 11-gården planerar en praktik innan utbildningen startar.
Samtal med studie- och yrkesvägledare. Studiebesök kommer att ske hos er utbildningsanordnare.
Viktigt att det i studieupplägget fylls i vilken ORK det handlar om, utbildningsanordnare, tänkt
yrkesutbildningar och preliminärt startdatum för ORK. Både orienteringskurs, yrkesutbildningar och
elevuppgifter läggs upp i Extens.
Målet är att skapa sömlösa övergångar.
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Det är upptill utbildningsanordnarna att anförskaffa sig orienteringskursupplägg.
2–4 veckors praktik på lämplig arbetsplats (ordnas av personal på arbetsmarknadsenheten).
Nilla Assarsson skall ha hand om detta uppdrag på Växjölöftet vuxenutbildning. E-post:
nilla.assarsson@vaxjo.se
Midfira och Amel kommer att ta hand om de som är 30+
Camilla Rundberg är studie- och yrkesvägledare på 11-gården.
Individuella starter kommer att ske, inga grupper som det var tidigare.
Information om Sökandecenter
Sökandecenter är en samlokalisering med Arbetsförmedlingen på Kronobergsgatan 18. Växjölöftet
vuxenutbildning kommer att flytta till AF:s lokaler i september 2018. Det kommer att bli ett
förändrat arbetssätt. Det kommer att skapa tjänsterguider. Går från otydliga krav och förväntningar
och egenmakt för individen. Går från generalist till specialist. Se mer i det medskickade bildspelet.
Det skall bli ett sökandecenter för våra arbetssökande, att vi alla gör detta gemensamt. Att vi har
ett gemensamtuppdrag.
Praktiska göromål
Betygshantering
o Ansvarig hos utbildningsanordnaren för in betyget i Dexter
o Utbildningsanordnarna skriver ut betygskatalogen. Läraren som haft kursen skriver
under. Betygskatalogen kan skrivas ut antingen ur Dexter eller ur
utbildningsanordnarens egna system. Ska Dexter användas för utskrift kontaktas
Växjölöftet Vuxenutbildning för genomgång av detta. Observera att det ska skrivas ut
en betygskatalog per ämne och elev.
o Signerad betygskatalog skickas i original till Växjölöftet Vuxenutbildning per post.
o Växjölöftet Vuxenutbildning kontrollerar att betyget som är infört i Dexter stämmer
överens med betyget som står på betygskatalogen. Om det stämmer överens så
låser handläggarna betyget i verksamhetssystemet, vilket innebär att det går vidare
till andra myndigheter, så som CSN och UHR/BEDA.
o Utdrag ur betygskatalogen ansvarar utbildningsanordnarna själva för att utfärda till
eleverna. Detta signeras av utbildningsanordnarens rektor och ges i original till
eleven. En kopia på undertecknat Utdrag ur betygskatalogen skickas till
kommunarkivet. För information om hur och var dessa ska skickas kontakta
kommunarkivet direkt kommunarkivet@vaxjo.se
o Här kommer länken till Skolverkets hemsida kring ämnet betygskatalog:
https://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.sko
lverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2404
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Sommaren för lärlingselever
o Undervisningen sker året runt, även under sommaren. Vissa verksamheter har olika
tidsupplägg. Grunden är 30 % på studier och 70% på lärlingsplatsen. Se till att detta
är fördelat under året.
Nästa möte sker måndagen den 4 juni 2018 kl. 08.00 och möteslokalen är i Kronobergs
rummet, Växjö kommun. Oliver Rosengren kommer att medverka och nya villkor för
auktorisationen kommer att tas upp.
Frukostmötena kommer att rulla på kontinuerligt under åretsgång och likaså under
sommaren. Frukostmötet i juli sker den fjärde och eventuellt på Arcus. Arcus ska se om det
går, återkoppling sker därefter.
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