Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015
Förbundet och styrelsen ska, med hänsyn tagen till i stadgarna formulerat övergripande ändamål för ViS,
under verksamhetsåret 2015 verka enligt följande mål, åtaganden och aktiviteter.

MÅL

ÅTAGANDEN

En vuxenutbildning som tar
hänsyn till såväl individens som
samhällets intressen och som
stödjer inkludering och integration,
bidrar till tillväxt, en bättre
fungerande arbetsmarknad och ger
utrymme för utbildning, bildning
och personlig utveckling.

1. ViS ska lyfta fram vuxenutbildningens betydelse för
samhället
1a. Vuxenutbildningen ska ha en stark ställning där
beslutsfattare är medvetna om dess betydelse för
samhällsutveckling, tillväxt, sysselsättning och integration.

En stabil vuxenutbildning byggd
på långsiktiga strategier och
ansvarstagande från såväl stat
som kommun.

2. ViS ska lyfta fram vuxenutbildningens betydelse för
individen
2a. Ökad medvetenhet om vuxenutbildningens breda uppdrag
sett ur ett individperspektiv – kompetensutveckling, arbete,
vidare studier, bildning och personlig utveckling.
2b. Likvärdig tillgång till utbildning oavsett var i landet man bor.
3. ViS ska verka för långsiktiga och tydliga förutsättningar
för vuxenutbildningen
3a. Långsiktiga strategier gällande utvecklingen av
vuxenutbildningen.
3b. Stabil resurstilldelning där både stat och kommun tar sitt
fulla ansvar.
3c. Alternativ till dagens upphandlingssystem.
3d. Förbättrad och användbar nationell statistik.
3e. Parallellitet för en effektiv vuxenutbildning.
3f. En nationell betygsdatabas.

AKTIVITETER








Lobbyverksamhet,
uppvaktningar och möten
med politiker och andra
beslutsfattare och
intressenter med betydelse
för vuxenutbildningen.
Bevaka och besvara
remisser.
Fortsätta att sprida
resultaten av ViS och
Kairos Futures rapport.
Delta i Almedalen 2015.
Utveckla kontakterna med
forskningen.

ViS verksamhet är fullt anpassad
efter nuvarande och presumtiva
medlemmars önskemål och behov,
vilket innebär att medlemmar
stannar kvar i förbundet och nya
medlemmar kan rekryteras.

4. ViS ska aktivt verka för största möjliga medlemsnytta
4a. Möjligheter till fortbildning.
4b. Underlätta omvärldsbevakning.
4c. Ge medlemmarna ett forum för ökat internationellt
samarbete.









Årlig ViS-konferens.
Skolledarkonferens.
Nätverkens kurser och
konferenser.
KOM (pappersformat och
digitalt), nyhetsbrev och
visnet.se.
Förbereda övergång till
enbart digital distribution av
KOM 2016.
Starta ett nätverk för
internationella frågor.
Rekrytera fler medlemmar
för att därmed fortsätta att
vara den naturliga
representanten för svensk
vuxenutbildning.

