Ordförande har ordet
Nu har sommaren gjort sitt intåg med allt vad det
innebär. Vi får njuta av sol, sommarregn, ljumma
vindar och allt som sommaren bjuder på.
ViS nya styrelse har nu varit i gång ett par
månader, och arbetar efter den verksamhetsplan
som fastställdes av årsmötet. ViS styrelse ska
verka för en god medlemsnytta, och har för 2022
flera viktiga fokusområden.
I år står kompetensförsörjningsfrågan högt på
dagordningen där ViS ska verka för ett komvux
för stärkt kompetensförsörjning, som i högre grad
kan bidra till arbetslivets behov av kompetens och
bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika
skeden av livet. Genom ett väl fungerade
yrkesvux kan kompetensbristen, arbetslösheten
och integrationsutmaningar lösas.
Ett av förbundets kärnuppdrag är också påverkansarbete. Som branschorganisation tar vi tillvara
vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering, centrala myndigheter och organisationer. Våra
kärnfrågor är bättre infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och pedagogisk utveckling. Detta
påverkansarbete sker bl a genom besvarandet av olika remisser. Nu i vår har två remisser lämnats in till
Skolverket, vilka finns tillgängliga på vår hemsida.
ViS skapar också fysiska och digitala mötesplatser för vuxenutbildare och andra med intresse för
vuxenutbildning och vuxnas lärande. Nu närmast till hands ligger Vuxenutbildningens dag, tisdagen den 5
juli i Almedalen. Temat för dagen är ”Komvux och kompetensförsörjningen”. Under dagen samtalar vi
med olika intressenter i frågan.
I övrigt kommer ViS fortsatt arrangera olika konferenser och webbinarier under året, bl a genom våra
olika nätverk.
Avslutningsvis vill jag önska alla en riktigt fin sommar! För er som befinner sig i Visby under
Almedalsveckan, så hoppas jag vi ses i samband med något av våra seminarier på plats.
Vänligen
Marie Egerstad
Ordförande, Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
.

Välkommen till vuxenutbildningens dag
i Almedalen, tisdag 5 juli
Komvux och kompetensförsörjning är årets tema.
Vi frågar efter regeringens och näringslivets syn
på komvux och kompetensförsörjningen och vi
diskuterar frågan ur lokalt och regionalt
perspektiv. Efter lunch får vi opinionens syn på
frågan följt av ett seminarium om
förutsättningarna för framgångsrik samverkan. Vi
avslutar dagen med ett spännande seminarium
som vi har döpt till "Om vuxenutbildningen själv
fick bestämma".
Till programmet
Efter en heldag med fokus på vuxenutbildning bjuder vi på ett trevligt mingel med eftersnack! I år håller vi
till i den fantastiska S:t Nicolai kyrkoruin mitt i Visby.
Antalet platser är begränsade och vi behöver din anmälan. Vi meddelar via mail 1 juli om du fått en plats.
ViS medlemmar kommer att ges företräde. Till anmälan
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Höstens ViS konferens
Äntligen dags för en konferens på riktigt, där vi
kan träffas, diskutera och mingla.
Programmet är inte klart än men boka redan nu
10-11 oktober i Stockholm.
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ViSpodden
Vi fortsätter den uppskattade satsningen på
poddar. Fem nya poddar har gjorts sedan
årsskiftet.
ViSpodden avsnitt 24,
Kombinationsutbildningar med Jenny Hostetter
från Göteborgsregionen (GR) Utbildning
ViSpodden avsnitt 25, Vuxenutbildningens
fantastiska möjligheter med Simon Dahlgren
verksamhetschef för Vuxenutbildningen i
Skellefteå
ViSpodden avsnitt 26, Digital
betygsättning med Jennie Sjögren rektor i
Sundsvall.
Vispodden avsnitt 27 Vuxenutbildningens roll
för kompetensförsörjningen med Magnus
Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning
på Svenskt Näringsliv.
ViSpodden avsnitt 28 Individ, vuxenutbildning och kompetensförsörjning med
Ann-Sofie Säbom, studie- och yrkesvägledare på Vux i Hässleholm.
Hör gärna av dig om du har önskemål eller förslag på poddar.
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Nytt från ViSa, nätverket för
administratörer inom vuxenutbildning
Vi söker två nya ledamöter
ViSas arbetsgrupp består idag av fem ledamöter
från söder till norr. Vi söker i första hand någon
som arbetar hos extern utbildningsanordnare. Din
organisation måste vara medlem i ViS.
Som ledamot i ViSas arbetsgrupp är du driven
och intresserad av utbildningsfrågor. I uppdraget ingår bland annat:
• Representera ViSa utåt
• Omvärldsbevaka, följa och analysera utvecklingen inom området.
• Verka för nätverkande och fortbildning inom området
• Arrangera och hålla konferenser vid såväl mindre som större sammanhang.
Vill du veta mer om oss eller anmäla ditt intresse, mejla anna.ornestad@visnet.se
Vår årliga konferens
kommer preliminärt att hållas den 30 september och den blir helt digital.
Workshop
I slutet av maj genomfördes den första av ViSas digitala workshop som förhoppningsvis kommer att bli en
av många. Tanken med workshopen är att deltagarna delar med sig av sina egna kunskaper och
diskuterar olika frågor och svårigheter. Ämnet för dagen var interkommunal ersättning. De anmälda som
hittat inbjudan på ViSas facebooksida (visavux) delade med sig sin kunskap kring rutiner, lagstiftning,
vilka systemstöd som finns osv.
Tanken är att ViSas nästa workshop ska handla om sfi. Kom gärna med förslag till ViSas arbetsgrupp om
ämnen som ni skulle vilja ha en workshop om. Inbjudningar till workshop publiceras på hemsidan och
vänder sig till dig vars arbetsgivare är medlem i ViS.
Läs mer om ViSa
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Nytt från SiV, nätverket för Studie och
yrkesvägledare inom
vuxenutbildningen
Vi har under våren anordnat tre events för
fortbildning
Ett webbinarie om masterutbildning för SYV som även handlade om hur man spelar in en podd, ett
webbinarie med UHR om Grundläggande behörighetsprovet (GBP) samt ett tillsammans med
Arbetsförmedlingen.
Dialog har förts med CSN om ”krockar” som kan uppstå mellan vuxenutbildningens styrning och
rapportering och CSNs riktlinjer. Vi har gjort studiebesök på vuxenutbildningen i Sundsvall samt på
Mittuniversitetet.
Vi söker förstärkning
Jobbar du som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen och vill vara med och påverka och
utveckla frågor gällande vägledning för vuxna? Som en del av arbetsgruppen får du bland annat chansen
att vara med och planera för olika seminarier, svara på remisser och skrivelser, skapa kontakter med
olika myndigheter samt vara en del av många olika och intressanta samarbeten. Ansök med ett
personligt brev om dig och lite kort vad du brinner för, senast 23 juni till anna.falkdahl@sundsvall.se eller
helena.gunnarsson@arbvux.goteborg.se Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi önskar alla en riktigt skön sommar!
Läs mer om SiV
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Nytt från Matematiknätverket
Adult Learning Mathematics (ALM)
Träffa, lyssna och diskutera med forskare och
praktiker från hela världen under ALMs årliga
sommarkonferens med temat ”Numeracy and
Social Impact”, 10-13 juli 2022. Klicka här för
programmet, stipendium för deltagande, anmälan,
aktiviteter i Barcelona mm. Anmäl senast 30 juni.
ALMS tidigare events
ALMs webbinarier 2020-2022 Ta gärna även del av föredrag från ALMs sommarkonferens 2021.
ViS-matematiks presentationer från den senaste Matematikbiennalen och den nordiska
konferensen i Köpenhamn april 2022
ViS-matematik bevakade och medverkade i årets matematikbiennal och i den nordiska konferensen i
Köpenhamn. Se våra bidrag
• Borlängemodellen – av Christer Näslund. Länk.
• Att se på offentlig konst och arkitektur med matematiska ögon - av Elisabet Bellander och Linda
Jarlskog. Länk.
• Vuxnas matematiklärande, problemområden och strategier- av Hans Melén.
• Vad gör du med din tid? Statistik i matematikundervisning med utgångspunkt i elevens vardag - av
Charlotte Arkenback Sundström.
Kontakta oss gärna för att ta del av de två sista presentationerna
Verksamhet hösten 2022
Vid årsskiftet gjordes en del ändringar i matematikkursernas styrdokument, 1 juli genomförs ytterligare
förändringar. Vi kommer under tidig höst att inbjuda till en webkonferens för att dela och sprida
erfarenheter men också för att ge möjlighet till information och frågor.
Det finns också planer på att följa upp och fördjupa de statistikseminarier som vi genomförde förra året.
Vi ser gärna en dialog med alla intresserade kring andra intressanta områden. Kontakta oss gärna via
våra kontaktuppgifter på hemsidan.

Håll dig informerad med ViS
På www.visnet.se hittar du
- nyheter om förbundet
- pressklipp från vuxenutbildningen i Sverige
- aktuellt från nätverken
På Facebook heter vi VuxiSamverkan. Där hittar du dagligen
- nyheter om vuxenutbildningen
Följ oss också på vår nya sida på LinkedIn Där heter vi Vuxenutbildning i samverkan, ViS
.
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