Vuxenutbildning i Samverkan
ViS

VUXENUTBILDNINGSDAG
I ALMEDALEN 2019
Vuxenutbildningen används idag som ett
verktyg inom integration, arbetsmarknad,
regional utveckling och kompetensförsörjning,
samtidigt som den ska stödja individens lärande
och utveckling. 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 och
andra intressenter egentligen vill med vuxenutbildningen, arrangerar organisationen ViS en
hel vuxenutbildningsdag för femte året i rad.

Välkomna!
Tisdag den 2 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 2 JULI
Under Vuxenutbildningsdagen möter du bland andra:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Anna Ekström (S), Utbildningsminister
• Gunilla Svantorp (S), ordförande riksdagens utbildningsutskott
• Maria Stockhaus (M), riksdagens utbildningsutskott
• Roger Haddad (L), riksdagens utbildningsutskott
• Tomas Kronståhl (S), riksdagens utbildningsutskott
• Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv
• Samuel Engblom, TCO
• Fredric Skälstad, Almega Utbildningsföretagen
• Representanter för ViS styrelse
• Med flera

09.00

VAD VILL REGERINGEN MED KOMVUX?
Det finns flera viktiga framtidsfrågor som behöver besvaras för att komvux ska uppfylla alla
förväntningar. Vi lyfter framtidsfrågorna direkt med Utbildningsminister Anna Ekström.

10.00

ARBETSFÖRMEDLINGEN REFORMERAS - KONSEKVENSERNA FÖR KOMVUX?
När Arbetsförmedlingen monterar ner sina arbetsmarknadsutbildningar ökar örväntningarna
på komvux och fler personer ska anvisas till reguljär utbildning istället för till arbetsmarknads
utbildning. Men vilka blir konsekvenserna?

11.00

SÄRSKILT STÖD - UTAN STÖD
Medarbetare inom komvux vittnar om att behoven av olika stödåtgärder för eleverna ökar.
Men komvux får inga extra resurser för dessa stödåtgärder, och elevens rätt till stöd är också
svagt. Vad krävs för att komma till rätta med detta?

14:00

KOMVUX - LIKA FÖR ALLA?
Att erbjuda likvärdig utbildning överallt är en viktig uppgift för komvux, men hur likvärdiga är
förutsättningarna för komvux i olika kommuner?

15:00

VALFRIHET, UPPHANDLING, ELLER....?
Återkommande överprövningar, osund prispress och löfteskaruseller inom upphandling av vuxenut
bildning skapar problem för både elever, anordnare och huvudmän. Var finns alternativet till LOU?

16:00

KOMVUX SOM BAS FÖR ARBETSLIVETS KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Komvux kan spela en viktig roll för arbetslivets kompetensförsörjning. Men frågan är om 		
dagens regler stödjer eller försvårar den rollen. Hur ser arbetsmarknadens parter på
möjligheten och förutsättningarna för komvux att bli en bas för kompetensförsörjningen?

		

