4-6 maj 2022 träffades SiV arbetsgrupp för att planera kommande aktiviteter samt diskutera
frågor som rör syv och Vuxenutbildning.
CSN
Bland annat fördes en dialog med CSN kring hur systemen och regelverken krockar.
Vuxenutbildningen har fått kravet på sig att vara flexibel och ha starter kontinuerligt över
året. CSN å andra sidan har skärpt sina regler vilket många gånger gör att våra elever
hamnar i kläm.
Vi i SiV:s arbetsgrupp träffade Linda och Maria som jobbar mycket mot vuxenutbildningen
med just dessa frågor. De höll med om mycket som vi pratade om och sa att en ändring
kommer lättast till om vi inom Vuxenutbildningen, som jobbar med detta, uppmärksammar
och återkopplar det som inte fungerar.
De lyfte bland annat att man kan skjuta på en resultatprövning i upp till 53 veckor förutsatt att
det inte är mer än en helg mellan kursslut och kursstart och att det i många fall är bättre att
förlänga redan befintlig ansökan med nya perioder och poäng för att i slutända kunna uppnå
kravet om minst 75% godkända poäng. Vi är glada att kunna ha upprättat en kontakt och
dialog med CSN!
E-signering
Vi träffade även en av nio antagningshandläggare som jobbar på Vuxenutbildningen i
Sundsvall. Hon har tillsammans med sin chef, gotit och kommunarkivet varit med och tagit
fram e-signering av betyg samt e-arkiv. Ni kan lyssna på hur arbetet tog form, utvecklades
och hur resultatet blev via ViS podd avsnitt 26.
“Jennie Sjögren berättar om vinsterna man sett i Sundsvall, där man gått över till ett helt
digitalt system för betygshanteringen. Genom samverkan mellan personal på Vux,
Kommunarkivet och leverantören av det elevadministrativa systemet så har man utvecklat
systemet så att pappershanteringen minimerats och ledtiderna i hanteringen förkortats”
https://vispodden.podbean.com/e/avsnitt-26-digital-betygshantering-med-jennie-sjogren/
[vispodden.podbean.com]
Mittuniversitetet
Fredagens studiebesök ägde rum på ett av Mittuniversitetets campus, det campus som är
placerat i centrala Sundsvall. Mittuniversitetets andra campus finns i Östersund. Två studieoch yrkesvägledare, Nils och Ulf, delade med sig erfarenheter av vägledningens styrkor och
begränsningar inom universitetsstudier. Nils och Ulf arbetar bland annat med pedagogiskt
stöd till cirka 800 studerande samt med att möta presumtiva studenter inför eller i samband
med ansökan till universitetet. Om studie- och yrkesvägledare, exempelvis på komvux, vill

boka trepartsamtal med intressent så kan man kontakta Mittuniversitetet via e-post
studievagledning@miun.se
Sundsvall och Östersunds kommun erbjuder bostadsgaranti till studerande, vilket kan vara
en fördel för en student i en ny stad. Nils och Ulf berättar att de mest populära utbildningarna
i utbudet i Sundsvall är Webbutveckling (2 år) och lärarutbildning. I Östersund är Socionomoch psykologprogrammen de mest populära.
Resan avslutades med en god lunch tillsammans med Jennie Sjögren, ledamot i ViS
styrelse samt rektor vid Sundsvalls vuxenutbildning.

