
 

 

 
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) 
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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. 

https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1esl7924aNpttgNbF7lr0n_Knyren7j5iiUs4JriLNxoLZNheShoBMxqc8YZT42NaeFa2mFjRK8KpYfM53u2AQ98-jmcRGucGgoXzcfRpamcSlMuTG6k5iU8G-HqGNtFrzMzyY1TY7631yTKGC1Pe9yNs171LzD4THrVB26uKUniQ/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1e1tl-Q6Cj1R5f8CrQof2xAOTxseCtwMHC0xKv71x9LYqfc_fFKzkqoNMQXgOOpY0dBBLEzCsnCy5Ix9uyNG5t3LurPlY4VhuUgyDmXOsA6hfS-OEVl-0Yn3Y4XlgsJ-QFqQZJgI4wyW965RKCkkJwKA/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1eN5fuJopZ6phVmyEYFTBgXggVtwp_ugadzv2AWw-3t-GakNOW22pvosmux76KjWbMluZK_7Xdg0iax1AwqT0uKVDSG89prRJMpLwQBojeXzu2wOqyp7LcP7hoL6lW8wrKGSWGj4Mo4j5BD06cCfk5xu-fIbedY8WoBCwkQ_hAD6UAqLsdVHCKIcZWEBSCgHxwRqzD_maJusURgLOYVZkIhQ/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1eN5fuJopZ6phVmyEYFTBgXggVtwp_ugadzv2AWw-3t-GakNOW22pvosmux76KjWbMluZK_7Xdg0iax1AwqT0uKVDSG89prRJMpLwQBojeXzu2wOqyp7LcP7hoL6lW8wrKGSWGj4Mo4j5BD06cCfk5xu-fIbedY8WoBCwkQ_hAD6UAqLsdVHCKIcZWEBSCgHxwRqzD_maJusURgLOYVZkIhQ/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1ekP3546qryKIMPdzxYCajV4iRhHZk-uxh8iPYb6C5Zg0miCe_X2kLoRVfA_SCap9w-UZNDu0GHjlsLBRF4H1yanOw-e0vi_A74-A21ath0fnpImgmwRgupJGt5lwNixv6X8k8fUfZ0B60vdE-mGi_hKTvJK5SjRJEZBeNgVjgZTnNZebGbdM09w6Jr7EFxroTsGBh5KblQYYxLKuuaCKYpcPvzdLWnLTL9sd4I-VeKYI/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1ekP3546qryKIMPdzxYCajV4iRhHZk-uxh8iPYb6C5Zg0miCe_X2kLoRVfA_SCap9w-UZNDu0GHjlsLBRF4H1yanOw-e0vi_A74-A21ath0fnpImgmwRgupJGt5lwNixv6X8k8fUfZ0B60vdE-mGi_hKTvJK5SjRJEZBeNgVjgZTnNZebGbdM09w6Jr7EFxroTsGBh5KblQYYxLKuuaCKYpcPvzdLWnLTL9sd4I-VeKYI/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1eySnpBIDDjLOmAMTYjxWU2gV8maSkVqa9QP7lIguwCXVq_WPonr4ns3rCXWCRS6ojNpgxBK2xgnk4GQpOQsZSitqBkBA3OAIQe1wBge9FuaVIF2yPx2jyHVrYzMPva5Zz37oVoh1C8bqXEg8D7YofWySjMB6lqANa3rULbR40F3S5SwBdWxqtv09Pg8KzkTjffZ5CMXHj3AVHNsuecjk6UQ/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1eySnpBIDDjLOmAMTYjxWU2gV8maSkVqa9QP7lIguwCXVq_WPonr4ns3rCXWCRS6ojNpgxBK2xgnk4GQpOQsZSitqBkBA3OAIQe1wBge9FuaVIF2yPx2jyHVrYzMPva5Zz37oVoh1C8bqXEg8D7YofWySjMB6lqANa3rULbR40F3S5SwBdWxqtv09Pg8KzkTjffZ5CMXHj3AVHNsuecjk6UQ/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1ebJMkmX1jnGxOr9DJWcMtVsRNvXPPk8vXuJuP5Foxh2_-fV7vM4tfEjxHBNlQFDxJ09Rvxm4GUdx7UDV-YWZABGpD6Av-_4pOm0k1hCDZHSWVSj-1uT2lodPzcvl_3pWv1ZAw2Q_UvMdvs_LbOtfJ96eJRopbtN1B4CYB-yBhlCzpud4BFZ3RZxu2epfc_gkjT_UzQrjojkxED8qhPAHRdOVHdg9Dv6N74s4K4VEjIsCX-mWMzUQ8B4eEuNR0HS5p/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1ebJMkmX1jnGxOr9DJWcMtVsRNvXPPk8vXuJuP5Foxh2_-fV7vM4tfEjxHBNlQFDxJ09Rvxm4GUdx7UDV-YWZABGpD6Av-_4pOm0k1hCDZHSWVSj-1uT2lodPzcvl_3pWv1ZAw2Q_UvMdvs_LbOtfJ96eJRopbtN1B4CYB-yBhlCzpud4BFZ3RZxu2epfc_gkjT_UzQrjojkxED8qhPAHRdOVHdg9Dv6N74s4K4VEjIsCX-mWMzUQ8B4eEuNR0HS5p/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1e9787BYx93EyTWJb9u6h8mQvnQxhVWsxS6tll4gjOaKSIJOQN18m4B8_hbn0BF_vOectznc-5Clea-yrMePEIdwo-eLDp3DpqN5gXxmIrusF3e3X_hn9JLDpDgP7lcbtC9QMLIAjFVLNTsB0M7Nv_MF6Nqq-vJ_13_V1jeUNHsB8duQuAnDPTxqygSGC86TRtoM3Jfr8SDGT24Hgl16mJTuB999ktecy4qYapoYmgNjQ/
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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 

https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1eaQHqX6U5ZGDpMIlbhmgHYWqGvNrGUeK3YEMbC47RpjmH_9EV49Km7xZJYFxIjaTPHD8Lw96Xi9fm_X8Aewd5s2iNkQILUEv_iQtmWeqSMyLWM2zzOEFpWXF_5O6jBfP6FSWa8xqusaVv9UzIJcAqtw/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1eaMhH8uPTHdu4zXhKprk47mIjmfKqZLvKmDjBbIt6IaiftjL_p0CjxVoVoBBqmjCFaz3txHP85-0LyiRzjEVY7MtBGXTJjgIYCbkwCP6nHXatOUCDLOFjXFdqmhzXsC3v0kNruYIp58Z7czBpSfHRLQ/
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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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https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1esEq-_cQldUd4NhTfOQNu50gO0269RCrLxexTXYjECzmQHNkKLzXfaQF2ociT_abZu2tEhww91ncRpe4vgxkn9Y0pFM8zbW3aKEt8DeAo0BSMV31C1qvy4id0bgs1h6RcOsdxlj0lkkSgjAEUMzLSYw/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1evQfKWPK858zFzZMIpjb3dlrj8D0p2_ZuDuKuzoZ8izBZk16i-jXbq8HPVdYAybqug_rjHXDzBHHpNG0GPgtTtPk1-m4-OsGoJ9jDEq87iGg9p8GoOfY9ZgPh78g-AqaM2OC4uw03nf6MdB04xb5vdafLaIG4VXD9wEOTx-5ze34/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1e-iN_0uvAsQQF0uVoA9OdNj2bHlvPhoBOXQgGex0GbCH3egyo_Z1GB9KlD4v1hHIehgPCA6ZCpM349quUufsuzzbfXm7KkoPUZSFwCX2YgYuCGjkUQFuW8U3jy5dPXh84t3YIXdxG-k0fUveii5yQrQ/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1eXo8pB2081JnOs-iT5ISnIOCTetnCIqBq1VldnSmA3RPKDcrh6KtWOIZczDPgx0bNBBxxHNQLrspKcJMCcANvKo5s-yhsIMFSUCV7OzRy_Of5TBrcacnOafI4hY1KoRBzo9jG0sXuUtMO7i_mefz1QMtqYU5D6rx2IdhiT1brX9E5PmuSHXFkaa7Wy5b41m-rS-mORPx2nv-sWbpAXjWvZIH5LZmDzfdG9UE5sQ8fbJc/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1ehsLzD9IDNS_UsIp1SzUY3IU0eme9xYsZFf2E-BDGCzxxmJsAi_zo-I87eTTEcdwmgP-l97of_Lv45dYG15_E5t9wLJFxfoY9e1PKY8Z9K_Asn5PaI4qf8V8vKrX39J1Q5N_2VDKFrxyQvwhUio2kJjjIEmC6gP-Lz_ONgwRhS7HB4E9wlzH7NzNCsc-raWrzR3zL7WSID82c2PCkfwefr8PleyCSjz2LJL_KiYmB9XQXpx0rveIb0QVdnwgBamGjul7orA6P70G1P8Va3dMvHoYBH3511fT_4Ji1PtEOkN4/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1eW1QuUnYHRPZcBoPgugBEmaFb5eDOvE_MCnZGSZnzzt4oMNXGVwIqnyKInSo34qIICHv-49Swg8LfbkX6uSz8kf4gaB1kwWECQp3UL0qYU6j7D2v_imvMyzdFd2WjSUNx/
https://one-lnk.com/x1e1YJsm5tFi_4mKLfuEuZD3qqL6_ZsHl8F4hufd0hp79WcNoUUuQOjPzPapGwZ-0upH2DMfnSC9GocfPS-gg23qw/x1ezUlYIcxzZaJtBudkj_5Tayj1EbJTwlg032DooW9VI9204IT13qFpxVmJ_4KaN0LM33xAfLwIsdgdnxUkYcwb2_OeSEyyB_BKCx8rOdEUVOn4wR7iADGW-3mGGZJOqF9fELtESDJTIj2bfKJCPy5ezjj-fihHW2QwzoaH5CGEgmFC473O3-1mEoqk2fy7pf-V/
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