Anordnarträff, Växjölöftet vuxenutbildning
Plats: MedLearn, Regementsgatan 9.
Datum: 2019-01-08
Tid: 13:00 – 14:30
Närvarande: Hilding Åkerman – Merit, Åsa Arfvidsson – Växjö Fria, Maria Passert – Lernia, Jenny
Ilström – AlphaCE, Marcus Sjöqvist – Montico, Vivica Ekedal – Montico, Mark Fennelly – Växjölöftet
vuxenutbildning, Yvonne Axenbrant – Växjölöftet vuxenutbildning, Lien Nguyen Tran – Växjölöftet
vuxenutbildning, Anna Estner – Hermods, Olof Ivarsson – ABF, Sofia Ekström – KUI, Carina Björk
Johansson – Folkuniversitetet, Erika Rosén – MedLearn, Caroline Ahl – MedLearn, Christer Öhlin –
Växjö kommun, Tina Davidsson – Växjölöftet vuxenutbildning, Per Gustafsson – Växjölöftet
vuxenutbildning, Carolina Nilsson – Arbete och vuxenutbildning.
Agenda:
• MedLearn presenterar sin verksamhet.
• SCB och rapportering.
• Ramar för yrkesutbildning med SFI (tidigare kallat YFI/SFY).
• Kompetensutvecklingsinsatser inom Växjölöftet vuxenutbildning under 2019.
• Inför avtals- och verksamhetsuppföljningar under våren 2019.
• Övriga frågor.
MedLearn presenterar sin verksamhet
Erika Rosén, vårdlärare, och Caroline Ahl, rektor och utbildningschef på Medlearn. Medlearn är
inriktat mot vård- och omsorgsutbildning samt barn och fritid och stödpedagogsutbildningar. Vuxit
mer åt vuxenutbildningssidan mot tandsköterska, etc. Finns från norr till söder. Störst i
Stockholmsområdet men Växjöområdet växer på bra. Har idag 150 elever. Många läser på distans
men finns möjligheter att träffa lärare på plats. Finns även platsundervisning, dock är det inte
många som väljer det. Idag är det cirka 15 elever som har platsundervisning av de 150. Vid
distanskurser används hela lärarpersonalen inom Medlearn för att få ut den bästa kompetensen
inom de olika kurserna. Vård och språkutbildning kommer att dra igång under våren.
SCB och rapportering
Yvonne Axenbrant och Per Gustafsson rapporterar kring SCB. Vilket skall in två gånger per år. Skall
vara inne nu i februari och samtliga kurser skall rapporteras in. För Komvux är det viktigt att
poängen finns med för just den terminen som de har läst. Betyg skall sättas inom två veckor efter
kursslut. Vid avbrott behövs avbrottsdatumet. Avbrottsdatumet är det datumet dagen efter som
eleven har vistats hos er. Intyg skall finnas på orienteringskurser. För SFI behövs närvarotimmar för
varje kurs. Ni har två veckor på er bakåt i tiden att redovisa dessa timmar.
Det finns två olika mallar för Nationella provresultat. Fyll i aktuell mall och sänd sedan tillbaka till
Yvonne. Vill få in mallen senaste den 18 januari.
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Kompetensutvecklingsinsatser
Lien presenterar kompetensutvecklingsinsatser och dess arbetsfaser. Finns två olika insatser. Den
första är för den enskilda skolan och skolans behov. Sedan finns det en gemensam. Fyra olika
tillfällen kommer att ske per år. Då skall alla skolor få utvecklingsinsatser tillsammans och det är
obligatoriska. Den första interna omfattar inventering, planering, genomförande och utvärdering.
Det första är att inventera vad ni har, sedan är det planering, vad är det som ni är i behov av.
Genomförandet av att vidare utveckla er och därefter utvärdering. Vad tyckte ni, vad är ni mer i
behov av. Möte för första datum är utskickat till utbildningsföretagen. Under januari och framtill
mars kommer dessa dialogmöten att genomföras. Viktigt att ni inför mötet inventerar vad ni har
och vart ni befinner er. Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att ske under 2019 och 2020.
Första tillfället kommer att ske 30 januari 2019. Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga
utbildningsanordnare.
De mindre utbildningsanordnarna vill gärna gå ihop med något annat utbildningsföretag, för att det
skall bli mer dynamiskt.
Lien pratar även om GDPR. Hur kan vi via e-post använda elevens uppgifter utan att bryta mot
lagen. Använd initialerna och de första sex sifforna, födelsedata. Finns det andra sätt så tas gärna
förslag emot.
Uppföljning utbildningsanordnare 2019
Christer meddelar att samma dokument kommer att genomgås som sist vid den årliga
uppföljningen. Intervjuerna kommer att ske i dialogform från v. 9 till v. 17. Vid intervjutillfället
kommer vi att vara 3-4 personer, då förstelärare, syv, administrativ personal och/eller enhetschef
kommer att medverka. Det kommer att ske fördjupningar inom olika områden. Det är bland annat
utifrån brukarundersökningen, inom betyg, studieplan och betygsättning. Kommer att utgå från
Skolinspektionen och deras krav. Betygsunderlag kommer att begäras in. För att titta igenom dem
och special granskning kommer att ske för SFI kurs D. Bedömningsunderlagen kommer att granskas.
När uppföljningen är slutförd görs en rapport som sedan går till nämnden. Därefter blir den
offentlig och skickas ut till utbildningsanordnarna.
Yrkesutbildning med SFI
Första starten kommer att ske i maj och det är inom vård. Det är tre utbildningsföretag som
kommer att starta upp och det är Montico, KUI och Medlern. Inför start kommer det att ske
urvalsintervjuer. SYV eller förstelärare kommer att medverka vid intervjuerna. Bra att även ha en
arbetsgivare med vid intervjun. Det exakta namnet är ännu inte satt för denna
kombinationsutbildning. Men det kommer förhoppningsvis att hete Yrkesutbildning med SFI. Under
anordnarsidan kommer det att vara länkar till hur vi kan arbeta med yrkes SFI. SFI omfattar 15
timmar i veckan och behöver inte vara i klassrummet. Utbildningen omfattar totalt 100%. Bonusen
går till SFI-anordnaren. Integreringsutbildningen kommer att ske för medborgarna i Växjö. Ej för
individer i andra kommuner, där fortsätter det som tidigare.
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Elevstatistik SFI
818 SFI-elever var inne under december månad. Avbrott 66 st. Totalt inkl. prövningar är 1400 st.
Avbrottsorsaken är viktigt att meddela. Okänd anledning har minskat vilket är jättebra för att få det
mer tillförlitligt. För mer info se bildspel.
Övriga frågor
En fråga kom upp kring hur man som utbildningsanordnare hittar till sidan för utbildningsanordnare
på Växjö kommuns hemsida. Länken till sidan är följande:
https://www.vaxjo.se/sidor/jobb-och-foretag/upphandling/bli-auktoriserad-anordnare/vaxjoloftetvuxenutbildning/information-for-anordnare.html
Det går även att klicka sig fram och då är sökvägen följande:
•
•
•
•
•
•

Startsida

/ Jobb och företag
/ Upphandling

/ Bli auktoriserad anordnare

/ Växjölöftet vuxenutbildning
/ Information för anordnare

Nästa anordnarträff
Nästa anordnarträff sker den 5 februari kl. 13.00 på KUI, Framtidsvägen 10B. Samling sker i
receptionen för att sedan gå gemensamt till KUI:s lokaler.
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