
DET GÅR BRA FÖR VUXENUTBILDNINGEN! Stora ekonomiska satsningar, nya 
reformer och fler deltagare.Långsiktigheten har ökat, och vuxenutbildningen lyfts 
fram som lösningen på många problem. Men det går att göra bra ännu bättre.

Ibland kan det kännas som om de grundläggande förutsättningarna finns på 
plats, men att något på vägen gör att det inte blir riktigt som det var tänkt. Det är 
då den dyker upp, tanken: ”Om vi bara hade fått göra så här istället…”.

NU VILL VIS GÅ VIDARE FRÅN BRA TILL BÄTTRE. Varje år samlar ViS  
vuxenutbildningskonferens de mest erfarna vuxenutbildarna i Sverige. Här har vi 
en unik chans att ta tillvara allas erfarenheter för att vässa vuxenutbildningen
ytterligare. Av den anledningen bjuder ViS in till en ny typ av konferens år 2020 – 
en konferens där vi alla tillsammans arbetar fram förslag på hur bra ska bli bättre.

VIS VUXENUTBILDNINGSKONFERENS 2020 behåller några kända inslag, men 
byter ett antal föreläsningar till en kombination av inspiration, diskussion och 
aktion. Kortare presentationer varvas med diskussioner mellan kollegor och möj-
ligheten att tillsammans arbeta fram alternativa förslag på hur regler, villkor och 
förutsättningar borde se ut. 

Efter konferensen samlar ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdo-
kument som kommer att skickas till regering och riksdag, samt användas vid ViS 
fortsatta påverkansarbete. 

ÅRETS KONFERENS FÖRUTSÄTTER NYA FORMER. Istället för att bara sitta på 
rad och lyssna, kommer vi satsa mer på samtal och kreativt arbete. En sådan form 
blir mer platskrävande, och av den anledningen är ViS vuxenutbildningskonferens 
2020 begränsad till 450 deltagare

VÄLKOMMEN till ViS-konferens den 30 – 31 mars!

WWW.VISKONFERENS2020.SE
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PROGRAM

MÅNDAG DEN 30 MARS
TID  INNEHÅLL         
08.30-10.00 Registrering        

09.45-10.00 Inledning         

10.00-11.00 Regeringens politik för vuxenutbildningen      
  Anna Ekström, utbildningsminister

11.00-12.30 Reflektion och förslag       

12.30-13.30 LUNCH        

13.30-14.30 Parallella arbetspass

14.30-15.00 Kaffe         

15.00-16.00 Inspirationsföreläsning 
  Petter        

16.15  ViS årsmöte        

17.30  After Work       

TISDAG DEN 31 MARS
TID  INNEHÅLL        
09.00-09.30 Inledning         

09.30-10.30 Myndighetsinformation

10.30-11.00 Kaffe        

11.00-12.00 Arbetspass Regionalisering

  Lars Stjernqvist

12.00-13.00 LUNCH       

13.00-14.00 Arbetspass Individualisering

  Andreas Fejes       

14.15-15.00  Inspirationsföreläsning

  Soledad Piñero Misa       

15.00-15.15 Avslutning och summering   
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INSPIRATIONSFÖRELÄSARE
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PETTER 

Petter är ett levande exempel på hur okonven-
tionella vägar kan leda till en uppskattning för 
ord och språk. Trots att han knappt kunde skriva 
sitt namn när han gick i skolan, har Petter idag 
skrivandet som yrke. Vägen till Petters karriär gick 
via komvux, som har betytt mycket honom. I den 
här föreläsningen berättar Petter om sitt liv  
utifrån sin musik och sin bok ”16 rader”.  
Han förklarar hur hans kärlek till språket föddes 
genom hiphopen och hur viktigt det är att inspirera folk att hitta nya vägar så 
att de inte fastnar i samma spår.

SOLEDAD PIÑERO MISA 

Soledad Piñero Misa är en otroligt kunnig, 
skarp och charmerande moderator, före-
läsare och utbildare. Hon har arbetat med 
tongivande aktörer inom alla samhällets sek-
torer och har en unik erfarenhet av såväl den 
politiska sfären och näringslivet som de ideella 
och offentliga sektorerna. Hennes föreläsningar 
är fyllda av berättelser kring hur vi kan agera 
för att leka oss till en bättre värld. 
 
 

PARALLELLA ARBETSPASS – MÅNDAG

ARBETSPASS FÖR SKOLLEDARE  
OCH PEDAGOGER

UPPHANDLING
Frågan om hur avtal 
om vuxenutbildning 
på entreprenad ska 
ska komma till stånd 
är en återkommande 
fråga som söker sin 
lösning. Upphandling 
och auktorisation är 
de vanligaste former-
na idag. Men finns 
det även andra är 
alternativ, och vilka 
är förutsättningarna 
och begränsning-
arna i de former som 
används idag?

INLEDARE
Kristina Cunningham,  Sveriges kommuner och 
regioner
Fredric Skälstad, Almega Utbildningsföretagen

ARBETSPASS FÖR VÄGLEDARE 
 
ANDRASPRÅKS-
PERSPEKTIV PÅ 
STUDIE- OCH 
YRKESVÄG- 
LEDNING
Vad har en vägle-
dare att vinna på 
att lära sig modeller 
från andraspråks-
forskningen? Vilka 
knep går att ta till 
för att göra sig 
förstådd i enskilda vägledningssamtal och grupp-
samtal för att stärka förståelsen över språkgrän-
ser? Lillemor Malmbo från Nationellt centrum 
för svenska som andraspråk beskriver en modell 
för stöttning och utmaning – och leder samtal i 
syfte att stärka förutsättningarna för unga och 
vuxna med svenska som andraspråk i förhållande 
till studie- och yrkesvägledning.

INLEDARE
Lillemor Malmbo, Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk

ARBETSPASS FÖR ADMINISTRATÖRER

TEMA KOMMER 
INOM KORT

Kristina Cunningham
Lillemor Malmbo Uppdateras

Petter Soledad Piñero Misa

Fredric Skälstad


