Vuxenutbildning i Samverkan
ViS

VUXENUTBILDNINGSDAG
I ALMEDALEN 2018
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
fjärde året i rad.

Välkomna!
Tisdag den 3 juli • Almedalsbiblioteket,
Cramérgatan 5 • Sal E22
KL 09:00 - 17:00

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 3 JULI
Under Vuxenutbildningsdagen möter du bland annat:
		
• Anna Ekström (S), Gymnasie- och Kunskapslyftsminister
		
• Roger Mörtvik, särskild utredare Komvuxutredningen
		
• Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik
		
• Fredric Skälstad, Utbildningsföretagen
		
• Andreas Lökholm, Göteborgs stad
		
• Christer Nylander, (L), riksdagens utbildningsutskott
		
• Maria Stockhaus, (M), riksdagens utbildningsutskott
		
• Med flera
09.00 		
		
		

VAD VILL PARTIERNA MED VUXENUTBILDNINGEN?
Vilka är skiljelinjerna i strategierna för vuxenutbildningen hos de
olika regeringsalternativen?

10.00 		
		
		

MÅSTE MAN FUSKA FÖR ATT FÅ IHOP DET?
Om den upphandlade vuxenutbildningen och de villkor kommuner
och utbildningsleverantörer står under.

11.00 		
		
		

VUXENUTBILDNING FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN INOM ARBETSLIVET
Det finns en spänning mellan komvux uppdrag och arbetslivets efterfrågan
på kompetens. Hur kan den lösas?

14:00 		
		
		

SFI - VÄRLDENS MEST UTSKÄLLDA UTBILDNINGSFORM?
Under hela sin existens har sfi varit ifrågasatt och utrett.
Så vad ska sfi vara egentligen?

15:15 		
		

GÅR DET ATT UTBILDA BORT ARBETSLÖSHET
Fler ska gå i komvux istället för i utbildning hos Arbetsförmedlingen. Men är det rätt väg?

16:40 		

HETA STOLEN MED ANNA EKSTRÖM

		

