Frukostmöte för utbildningsanordnarna, A-salen – Växjö kommun
Närvarande: Åsa Arfvidsson – Växjö Fria, Cathrine Eklund – Växjö Fria, Marcus Sjökvist – Montico,
Victoria Käller – Montico, Viveca Ekedal – Montico, Mats Höglund – Vuxnas Lärande, Teuta Demin –
Astar, Åsa Stkopers – Yrkesakademin AB, Liselotte Viktorsson Samuelsson – Lernia, Jenny Ilström,
AlphaCE, Anne Lindström – Educuts, Amira Palo – Educutus, Mia Karlsson – Folkuniversitetet, Peter
Boldizs – Folkuniversitetet, Liselott Fri – Medlearn, Erika Rosén – Medlearn, Anna Estner –
Hermods, Olof (Olle) Ivarsson – ABF VUX, Lena Malek – Arcus, Karin Thorell – Växjölöftet
vuxenutbildning, Daniel Åhlénius – Växjölöftet vuxenutbildning, Tina Davidsson – Växjölöftet
vuxenutbildning, Christer Öhlin – Ekonomi och planering, Växjö kommun, Erik Engsbråten – Arbete
och vuxenutbildning, Carolina Nilsson, Arbete och vuxenutbildning, Oliver Rosengren – ordförande
för nämnden för arbete och välfärd, Växjö kommun.
Tid: 2018-05-28 kl. 07.30 – 09.30

Frukostmötet inledes med att Tina hälsar alla välkomna. Erik Engsbråten, Oliver Rosengren, Daniel
Åhlénius och Karin Thorell presenterar sig.
Oliver Rosengren fortsätter och berättar att man har arbetat med att ta fram vissa förändringar i
avtalet för auktorisering. Berättar även om bakgrunden till auktorisationen, och att vi nu kunnat
införa detta vilket vi är mycket nöjda och stolta över. Är tydlig med att det inte kommer att vara en
massa förändringar i avtalet hela tiden, men att allt inte kanske blev perfekt från början och därför
sker eventuellt vissa förändringar nu. Det som presenteras på frukostmötet är ett förslag, som ska
beslutas i juni. Oliver understryker vikten av dialog med samtliga inom vuxenutbildningen för att få
fram ett så bra förslag som möjligt.
Bakgrunden till förändringarna i avtalet är besök hos anordnarna som genomförts under hösten 2017 och
fram till nu. Vidare har inkomna synpunkter beaktats, utvärdering och kvalitetskontroll samt synpunkter som
kommit in direkt till Oliver från personer i verksamheten med beprövad erfarenhet.

Vidare in i frukostmötet visas bildspel gällande de förändringar som kommer att läggas fram kring
SFI, yrkesbonusen som ligger på SFI-pengen, etc. Bildspelet skickas med som bilaga till dessa
minnesanteckningar. För att se mer kring förändringarna hänvisas ni till bildspelet.
På frågan hur de anordnare som inte har SFI, men yrkesutbildning, ska göra så är svaret att man får
göra egna avtal utbildningsanordnarna emellan.
Utifrån bildspelet kommer en fråga kring hur vi har kommit framtill snitt tiden gällande SFI. Snitt
tiden är egentligen inte 20 veckor. 80% betalas ut och en större peng blir det vid del 1 och därefter
är det viktigt att arbeta på. Närvarorapporteringen kommer inte att läggas ned. Måste ha kvar den
då närvarorapporteringens information skall vidare till SCB samt att närvaron kan vara kopplad till
progression. Sedan måste det finnas en närvarorapportering vid stickprovskontroller och viktig
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

information vidare till Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen. En annan fråga kommer upp
om det höjs 10% inom yrkesutbildningarna med? Inte enbart inom de teoretiska utbildningarna.
Svaret från Oliver är nej, yrkesutbildningarna kommer inte att höjas. Anser att vi ej har för låg peng
på exempelvis vård- och omsorg. Utan att vi har en kostnadseffektiv ersättning än en lågersättning.
Tina påtalar att vid APL-platser är det viktigt att ni som utbildningsanordnare kollar och checkar av
att inte APL-platserna krockar. Ni måste säkerställa att den inte är lovad av någon annan. Räcker
inte bara att arbetsgivaren meddelar att de kan ha APL.
Det är grundmodellen som gäller med det finns att ansöka om särskilda skäl.
Gällande SFY så kommer det att komma mer information om SFY vid nästa frukostmöte. Det
viktigaste med SFY är att SFI och yrkesutbildningen inte är var för sig. Utan det måste vara ett
koncept. Tillägg till avtalet kommer sedan.
Övrig information
Bemanning – Växjölöftet vuxenutbildning stänger inte under sommaren, utan har öppet hela
sommaren. Det kommer alltid att finnas vägledare och administratörer på plats. Karin Thorell och
Daniel Åhlénius är TF undertiden som Tina har semester.
Antagningsmöte sker var tredje vecka framtill att vi får ett nytt verksamhetssystem. Vilket kommer
igång i slutet av året. Då är tanken att utbildningsanordnarna skall kopplas på och göra mer själva.
Målet är att utbildningsanordnarna har hand om sina elever så mycket som möjligt
Antagning SFI – Från och med fredagen den 1 juni kommer vi inom SFI att göra antagning varje
vecka. Varje vecka kommer utbildningsanordnarna att få en lista på vilka elever som skall börja.
Frukostmöten i höst – Önskemål har kommit in kring andra tider av våra frukostmöten. Att mötena
är på eftermiddagen istället för morgonen. Runt ettiden, under hösten 2018 är ett förslag. Tina
kommer att skicka ut schema kring nya mötestider och datum. Mötena kommer att rotera såsom
de har gjort under våren 2018, att mötena är hos anordnarna.
Koordinator, ny tjänst – Annika Karlsdotter börjar som koordinator och kommer att arbeta inom
utbildningsplikten. Att kartlägga berörda individer utifrån Skolverkets mall, vilket kommer att ske på
modersmål. Målet är riktat och det kommer främst vara mot studier inom
kommunalvuxenutbildning. Annikas uppgift blir till att följa upp målgruppen och kartlägga hur
kombinationsutbildningar kan fortlöpa. Nilla Asarsson kommer också att stötta upp med dessa
arbetsuppgifter, vid behov.
Förstelärare – Sofi Nilsson börjar i september som förstelärare. Hon kommer att arbeta tillsammans
med Daniel Åhlénius och utbildningsanordnarna. För att kombinera och utveckla det pedagogiska
arbetet. Kommer exempelvis att arbeta med en lärandefestival. Där samtliga kan visa upp sina
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pedagogiska exempel. Samla ihop pedagogiskpersonal för att utvecklas ytterligare och att utveckla
det kollegiala lärandet.
Arbetsgivarcenter – är på gång och tanken är att Daniel Åhlénius, från Växjölöftet vuxenutbildning,
skall vara koppling in till Arbetsgivarcenter samt få ett nära samarbete med regionen.
Nischningar – Ett till uppdrag som Daniel Åhlénius skall vara engagerade i är att utveckla
nischningarna. Att ha en nischad vuxenutbildning är lättare för eleverna att välja anordnare.
Hoppas att kunna öppna upp kring vård och SFI. Frågan är på tal och på g.
Samlokalisering – sker på Arbetsförmedlingen i ett nytt Sökandecenter, där inflyttning är i oktober.
Vilket blir en kvalitetshöjning för att exempelvis minska förvirringen kring vad som är Växjölöftet
vuxenutbildning och Vuxnas lärande.
Admin-nätverk – Nätverk för administratörer sker 20/9. Syftet är för att lära känna varandra samt
prata om administrationsfrågor såsom betyg, studieupplägg, GDPR. Karin Thorell kommer att skicka
en inbjudan till er.
Särskild satsning – på deltagare i arbetsmarknadsåtgärder kommer det att ske riktade satsningar
genom projektet Etableringssamverkan Kronoberg samt Arbetsmarknads vuxna. Vi kommer att
satsa på våra deltagare, att deltagarna ska kombinera sin praktik med studier. Studie- och
yrkesvägledare finns ute på plats i verksamheten och dessa deltagare antages direkt. Detta gäller
även ungdomarna på 11-gården.
Sömlösa övergångar – från gymnasieskolan. Har varit en arbetsgrupp kring sömlösa övergångar för
att arbeta fram hur vi skall arbeta med övergången från gymnasieskolan in till vuxenutbildningen.
Studie och yrkesvägledarna, både när det de gäller de privata som kommunala, att vi skall arbeta
tillsammans. Frukostmötet i juli ges mer information av rapporten och hur vi skall arbeta under
hösten och framåt.
Erik informerar om statsbidragen. Läget just nu är att vi går igenom det som vi har fått. Det gäller då
lärling, lärling SFI, yrkesvux, ykresvux SFI, yrkesförare och trainee inom omsorgen, hälso- och
sjukvården. Vi har ett sökområde som är Östra Kronoberg, så vi samsöker med Alvesta, Lessebo och
Uppvidinge kommun. Nu är det halvtidsavstämning, vilket innebär om vi skall ansöka flera platser
eller ligga kvar där vi är. Vi ligger väl till i vårt sökområde, sedan går det att föra över emellan. Växjö
är stora inom yrkesvux. Vilket göra att vi är i behov av mer medel. Då yrkesvux är halvfinansierat av
statsbidrag och resterande del, 50%, finansierat av kommunen. Just nu har vi generösare antagning,
vilket har gjort att flera har sökt. När det däremot gäller yrkesförare har vi haft det trögt med
rekryteringen och få elever in. Erik påtalar att det finns mycket statsbidrag kvar inom buss. Lärling
gjordes det en storsatsning i början av året. Men där finns gott om lärlingsplatser att nyttja. Antalet
har ökat men det finns fortfarande utrymme inom lärling.
Erik informerar vidare angående en artikel i Smålandsposten kring avauktorisation hos en
utbildningsanordnare, så blev det fel i begreppsbenämningen. Det som det handlade om var en
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minskning i utbildningsutbudet. Vilket är inget beslut som huvudmannen fattar utan det gör
utbildningsanordnaren själv när förändring sker i deras utbildningsutbud.
Tina påtalar och förtydligar vikten av att alla elever skall göra nationella prov i de ämnen och
utbildningar som kräver nationellt prov. Då detta är obligatoriskt.
Oliver avslutar frukostmötet med att informera, att under besöken hos er utbildningsanordnare har
ledningen tittat på tillströmning av elever. Ambitionen är att utöka auktorisationsmodellen till
kranskommunerna. Ett första möte kring denna fråga har skett med kranskommunerna. Oliver
meddelar att han ser det som prioritet till att utöka auktorisationsmodellen. Oliver avslutar med att
han ser framemot att fortsätta genomföra besök och ha en nära dialog.
Nästa frukostmöte sker onsdagen den 4 juli på Växjölöftet Vuxenutbildning, Kungsgatan 9. Daniel
Åhlénius håller då i frukostmötet.
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