Anordnarmöte – Minnesanteckningar
Plats: Växjö Fria Vux, Storgatan 82C
Närvarande: Sara Kärreberg – Astar, Magnus Larsson – Astar, Lien Tran – Växjölöftet
vuxenutbildning, Sofie Nilsson – Växjölöftet vuxenutbildning, Jonas Hall – Vuxnas lärande,
Mats Höglund – Vuxnas lärande, Kristina Seger – YrkesAkademin AB, Anna Andersson –
Arcus, Liselott Fri – Medlearn, Erika Rosén – Medlearn, Marcus Sjöqvist – Montico, Viveca
Ekedal – Montico, Maria Braun – Montico, Camilla Rundberg – Framtid Kronoberg, Frida
Nilsson Sandstedt – 11-gården, Christian Balsiger – Lernia, Åsa Arfvidsson – Växjö Fria
Vux, Johan Wolf – Denbro AB, Enisa Hamzagic – Folkuniversitetet, Sofia Ekström – KUI,
Maria Passert – Lernia, Peter Sandin – Hermods, Yvonne Axenbrant – Växjölöftet
vuxenutbildning, Daniel Åhlénius - Växjölöftet vuxenutbildning, Karin Thorell - Växjölöftet
vuxenutbildning, Kristina Davidsson - Växjölöftet vuxenutbildning, Carolina Nilsson – Arbete
och vuxenutbildning.
Agenda:
• Sfy/Yfi – yrkesintegrerad språkinlärning.
• Sökandecenter/Kronobergsgatan 18 – vad är på gång?
• Mötesplats vuxenutbildning – vad har kollegor i landet fått till sig om Växjölöftet
vuxenutbildning gällande utbildningsplikt och orienteringskurser.
• Genomgång novemberstatistiken
• Resursfördelningen
• Förändring av avtal
• Övriga frågor
Introduktion
Johan Wolf, koncernchef för Denbro AB, presenterar bolaget som Växjö Fria Vux är inom.
Bolaget står på fyra ben, samtliga är AB. Växjö Fria gymnasium – 40 tjänster, omsättning
45 miljoner, Väjö Fria Vuxenutbildning – 3 tjänster, omsättning 2,5 miljoner, DenBro Skola –
5 tjänster, omsättning 5 miljoner. DenBro AB är en liten koncern, cirka 80 tjänster,
omsättning cirka 80 miljoner. Växjö Fria Vux och Växjö Fria Gymnasium befinner sig i
ICON-huset på Storgatan 82C. DenBro omsorg är störst och det kommer ungdomar från
hela Sverige och har LSS-tillhörighet. Dygnet runt boende för de individer som har
autismsdiagnoser samt tilläggsfunktioner. DenBro Fristad har tre tjänster och omsätter 4,5
miljoner. Är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn. Akuta
placeringar dygnet runt för kortare och längre perioder. DenBro har även
uppdragsutbildningar. Arbetar med processhandledning, kompetensutveckling för personal
inom vård, skola och omsorg, etc. Till hösten 2019 start tre stycken förskolor ute på
Torpaängen.
Växjö Fria Vux har barn och omsorg och vård och omsorg, har tre egna klassrum i Iconhuset. Har enbart reguljär undervisning i grupp två heldagar i veckan med möjlighet att
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arbeta övriga dagar. Ca 65 veckor, 1550–1650 poäng. 15 veckor Apl. Barn och fritid är
lärlingsutbildning med teori en dag i veckan. Har även reguljärutbildning två dagar i veckan.
Sfy/Yfi – yrkesintegrerad språkinlärning
Yrkesintegrerad SFI, Daniel Åhlénius och Sofie Nilsson har fått detta i uppdrag. Tanken är
att arbeta mer tillsammans och intrigerar yrkesutbildningen med SFI-utbildningen. Målet är
att kunna samverka, att planera tillsamman och att det skall bli bra för eleven och sätt upp
målen tillsammans. Att språkläraren kan vara en stötning och att språkläraren är aktivt inne
i yrkesutbildningen för att lära känna miljön. Likaså med yrkesläraren.
Har tittat på ett projekt i Stockholm som heter YFI. Pratar om olika lärarzoner A, B och C.
Se mer i bildspelet. Börjar i zon A. Att eleven får se och göra innan samtal och skrift
kommer in. Därefter går eleven vidare till zon B för att utveckla sitt språk mer. I zon C
arbetar individen mer självständigt. En yrkesbonus finns kopplad till detta med.
Gällande intag kommer vården och SFI köras under första kvartalet 2019. Ingen
kontinuerlig intagning utan gruppstarter är det som vi möter denna målgruppen med. Både
utbildningarna ska färgas av varandra. Obligatoriska möten inför starter. Progression i
språket skall kontinuerligt ske. Om det inte sker så får eleven gå tillbaka. Tanken är att SFIläraren är ut mycket bland yrkesutbildningarna. Upplägget kommer att diskuteras djupare
med utbildningsanordnarna. Riktning i nivå är SFI C men utifrån individens förutsättningar.
Samlokalisering Växjölöftet vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen
Samlokalisering skedde oktober 2018. Nu sitter alla tillsammans, allt från syvare,
handläggare, specialpedagoger, etc. Kund- och elevmottagning heter numera Kundtorget,
Kronobergsgatan 18. Just nu renoveras lokalerna för att skapa gemensam yta. Första ytan,
när kunden kommer in på Kronobergsgatan 18 på Kundtorget, är det tillför snabbärenden.
Längre in finns det testa-på-yta. Att testa på olika yrken exempel via VR-glasögon. Ännu
längre in i lokalerna är det en forskaryta. Att kunden kan sitta ner och kolla över internet.
Längst in är det lugn och ro som gäller. Att sitta ner och skriva CV, exempelvis. Det kommer
även att ske olika mässor på Kundtorget. Målet är att skapa en jobb- och utbildningschans i
lokalen. Idégrupper har satts samman för att skapa olika idéer och att det
arbetsmiljömässigt skall bli bra. Daniel går igenom utbildningsplikten, se mer i bildspelet.
Erbjuder olika yrkesutbildningar så kallade Yrkesspår. Finns även teoretiska spår. Är även
öppet för de elever som har behov, inte bra för individer i utbildningsplikten.
Kombinationerna är viktiga att få ihop.
Elevstatistik i november
Antal SFI-elever i november är 828 stycken. Avbrott har varit 69 stycken. Antal godkända
betyg 82, icke-godkända betyg 7. Den vanligaste avbrottorsaken för SFI är okänd
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anledning, 21 stycken. Antal elever, exkl SFI för distans är 692. Grundläggande 291. Gy
teoretiska 115. Grund och gymnasial totalt 1492 elever. För mer utförlig statisk se
bildspelet.
Resursfördelning
Vi är berörda över det allihop. Studieaktivering är väldigt viktigt. Viktigt att få in
studieplanerna så att det kommer med till resursfördelningen. Så fort eleven har fått igång
sina studier så går samma information vidare till CSN. Om inte allt kommer med så blir det
alltid en reglering. SFI går på närvarotimmar att vi har fått in närvaron. Kollar en månad
bakåt. Sju dagar får eleven vara sjukskriven därefter krävs sjukintyg. Alla SFI:are sätts som
sökande till vi fått ett godkännande. Om det blir mer än sex månader.
Förändring av avtal
Christer Öhlin går igenom de avtalsförändringar som gäller. Se bildspel. Går ej igenom
ersättningsnivåerna. Dessa förändringar togs i juni och ersättningsnivån togs nu i
november.
Region Kronoberg tittar på kurserna i utbildningen när det gäller vård och
omsorgsutbildningen och de är inte intresserade av diplomet inom Vård- och
omsorgscollege.
Förhoppningen är att under 2019 kommer en jämförare för utbildningsanordnarna, såsom
Helsingborg har.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Nästa anordnarmöte
Nästa anordnarmöte sker tisdagen den 8 januari kl. 13.00 – 14.30. Mötet sker på
MedLearn, Regementsgatan 9 i Växjö.
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