Vuxenutbildning i Samverkan
ViS

VUXENUTBILDNINGSDAG
I ALMEDALEN 2017
Vuxenutbildningen används idag som ett
verktyg inom integration, arbetsmarknad,
regional utveckling och kompetensförsörjning.
Uppdraget är brett, men styrningen otydlig.
Vad vill politiken med vuxenutbildningen –
och vad säger de som arbetar i praktiken?
För att lyfta vuxenutbildningens möjligheter
och söka svaret på frågan vad våra politiker
egentligen vill med vuxenutbildningen,
arrangerar organisationen Vuxenutbildning i
Samverkan, ViS, en hel vuxenutbildningsdag för
tredje året i rad.

Välkomna!
Tisdag den 4 juli • Almedalsbiblioteket,
Cramérgatan 5 • Sal E22
KL 09:00 - 16:40

ViS är partipolitiskt
obundet och verkar på
ideell grund.
ViS arbetar för att ge
vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som
branschorganisation för
både kommunala och
enskilda anordnare tar vi
tillvara vuxenutbildningens
intressen gentemot riksdag,
regering samt centrala
myndigheter och
organisationer.
ViS stimulerar pedagogisk
utveckling och främjar
kvalitet i vuxenutbildningen.

PROGRAM, TISDAG DEN 4 JULI
Under Vuxenutbildningsdagen möter du bland annat:
		
• Anna Ekström (S), Gymnasie- och Kunskapslyftsminister
		
• Lena Hallengren (S), Ordförande i Utbildningsutskottet
		
• Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för Yrkeshögskolan
		
• Roger Mörtvik, särskild utredare Komvuxutredningen
		
• Anna Carlstedt, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism
09.00 - 09.10
		

INLEDNING
Lena Hallengren (S), ordförande i Utbildningsutskottet

09.10 - 09.50
VEM TAR ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGEN?
		Hur ser partierna på vuxenutbildningens uppdrag och roll inom integration, 		
		
arbetsmarknad, tillväxt och bildning?
10:00 - 10:45
SENASTE NYTT FRÅN KOMVUXUTREDNINGEN
		Komvuxutredningen har ett brett uppdrag och arbetar med flera viktiga 		
		
frågor inom vuxenutbildningen. Var står utredningen idag, och vilka viktiga 		
		
vägval har man identifierat?
11:00 - 11:50
HUR SKA KOMMUNERNA UPPHANDLA VUXENUTBILDNING UTAN LOU?
		En av slutsatserna från utredningen Entreprenad, fjärrundervisning och
		
distansundervisning är att kommunal vuxenutbildning inte omfattas av LOU.
		
Hur ska upphandlingen då gå till? Hur hittar vi ett system som både upphandlare
		
och utförare kan acceptera?
14:00 - 14:50
KAN VUXENUTBILDNINGEN GÖRA SVERIGE MER DEMOKRATISKT?
		Sverige är mer heterogent än någonsin och den politiska arenan blir allt		
		
mer polariserad. Vilken roll kan vuxenutbildningen med sitt
		
demokratiuppdrag spela i denna utveckling?
15:00 - 15:50
YRKESUTBILDNINGENS ROLL I VÄLFÄRD OCH TILLVÄXT
		Vuxenutbildningen har förmågan att lösa samhällets behov av kompetens.
		
Men regelverk och brist på samarbete försvårar arbetet. Vad behövs för att
		
frigöra vuxenutbildningens fulla potential?
16:00 - 16:40
HETA STOLEN MED ANNA EKSTRÖM
		Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister utfrågas
		
av moderator Johan Winsborn
20.00 - 22:00
MINGEL OCH EFTERSNACK
		Länsstyrelsens trädgård
		
Skeppsbrogränd/Korsgatan, ingång Korsgatan
		Anmälan >>

		

