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ViS konferensen 2022 

 
Konferensens fokus var komvux betydelse för 
kompetensförsörjningen. Flera spännande 
föreläsningar och panelsamtal handlade om hur 
regionalt yrkesvux kan utgöra basen för både den 
regionala och nationella kompetensförsörjningen. 
Konferensens hemliga gäst var 
utbildningsminister Anna Ekström. ViS fick 
möjlighet att tacka för mycket gott samarbete 
under åren. 
Konferensen genomfördes med ca 400 deltagare 
på plats, samt 200 i digital publik. De olika 
föredragshållarnas presentationer finns på ViS 
hemsida. 
ViS styrelse vill tacka alla medverkande och 
konferensbesökare! Särskilt tack för viktiga inspel 
under rubriken ”Om vuxenutbildningen själv fick 
bestämma”. Det ger oss värdefulla inspel till ViS 
fortsatta påverkansarbete. 
 
/Marie Egerstad 
Ordförande Vuxenutbildning i Samverkan, ViS 

 

. 

 

 

 

https://www.visnet.se/
http://www.anpdm.com/editor4preview.anp/SimplePreview/41445043744740584674474559##TellAFriend##
https://www.anpdm.com/form/414A5040774647584771/42425B4B76484A5E4271
http://www.anpdm.com/editor4preview.anp/SimplePreview/41445043744740584674474559##OptOutAll##
http://www.anpdm.com/editor4preview.anp/SimplePreview/41445043744740584674474559


 

 

 

Pågående remissarbete 

 
ViS är remissinstans i olika utredningar som rör 
vuxenutbildningen. Just nu arbetar vi med 
besvarandet av två olika remisser. 
 
Utredningen ”En modell för att mäta och 
belöna progression inom sfi” (SOU 
2022:17) har fått i uppdrag att föreslå hur en 
ersättning till utbildningsanordnare för kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) 
som baseras på uppnådda språkresultat, en s.k. 
SFI -peng, kan utformas. Syftet med en sådan 
ersättning ska vara att stimulera och ge 
utbildningsanordnare stärkta incitament att verka 
för en större måluppfyllelse för eleverna, så att 

resultaten och genomströmningen i SFI förbättras. Utredningen föreslår bl a digitala mätinstrument för 
inledande värdering av språknivå samt digitala mätinstrument för uppnådda språkresultat. Vidare föreslår 
utredningen att huvudmannen för utbildningen ska ansvara för att progressionstest genomförs. ViS delar 
utredningens analys om utmaningar och problem med data kring progression, men ser inte att 
progressionsmätning nödvändigtvis behöver leda till att fler nya test införs inom SFI. ViS kommer att 
avstyrka utredningens förslag i dess helhet. Sista svarsdag är 24 oktober. ViS remissvar kommer att 
publiceras på hemsidan. 
 
Utredningen ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning” 
(SOU 2022:34) föreslår i sitt betänkande olika åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin 
gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Utredningen föreslår bl a att det ska 
införas en skyldighet i skollagen att erbjuda elever som lämnar gymnasieskolan utan att ha nått examen, 
ett avslutande vägledningssamtal. Vidare föreslår utredningen att bestämmelsen om undantag från 
behörighetskraven, som möjliggör att yngre elever tas emot i komvux, ska justeras samt föras upp från 
förordning om vuxenutbildning till skollag. Vidare gör utredningen bedömningen att elevernas rätt till stöd 
och elevhälsa i komvux behöver stärkas och att en statlig utredning bör se över det samlade behovet av 
stöd och elevhälsa inom komvux. ViS kommer att tillstyrka flera av utredningens förslag och 
bedömningar. Sista svarsdag på är 28 oktober. ViS remissvar kommer att publiceras på hemsidan. 
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Fortsatt påverkansarbete 

 
Ett av ViS kärnuppdrag är påverkansarbete i 
frågor som rör landets vuxenutbildning. Med 
anledning av detta kommer ViS att delta på 
konferensen ”What if” i Skellefteå den 25-26 
oktober, då komvux roll som tillväxtverktyg 
belyses. ViS ser att komvux kan vara motorn och 
utgöra basen för den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen, bara vi ges rätt 
förutsättningar. 
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Skolledarforum 21-
22 november 

 
På Skolledarforum får du 

som är lokal politiker, skolledare eller chef inom 
kommunal eller privat vuxenutbildning möta 
beslutsfattare, myndighetsrepresentanter och 
kollegor i ett mindre samtalsforum där dialogen är 
prioriterad. 
 
Skolledarforum är endast öppet för medlemmar i 
ViS. Vi har även begränsat deltagarantalet till 30 
personer för att garantera att du verkligen får 
chansen att både inhämta de senaste nyheterna 
inom vuxenutbildningen och göra din röst hörd i 
samtalet. 

 

Till program och anmälan 

 

ViS konferensen 
2023 

 
Nu återgår vi till att hålla ViS-konferensen på 
våren. Boka redan nu 2-3 maj 2023 då vi ser fram 
mot en intressant och välbesökt konferens i 
Linköping. 
 
Program och anmälan kommer på hemsidan när 
det närmar sig. 
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Nytt från ViSa, nätverket för 
administratörer inom vuxenutbildning 

 
Årets ViSa-konferens 
Likt tidigare år var intresset stort med hela 272 
deltagare. Information och kunskap kring 
administrationen inom vuxenutbildningen är viktigt 
för många yrkesgrupper. Förutom administratörer 
deltog även handläggare, rektorer, studie- och 
yrkesvägledare med flera. 
Skolverket berättade om yrkespaket och tillhörande intyg, ämnesbetygsreformen, statsbidrag, 
yrkespaketkoder, stämplar på betygsdokument, kommande förändringar med mera. Tid fanns för att 
ställa frågor, vilket var väldigt uppskattat. 
Skatteverket förklarade skillnad och likheter gällande personer med skyddad folkbokföring och 
sekretessmarkering. 
Juristen Josefin Thedeby berättade om offentlighet och sekretess, samt gav oss tips kring hanteringen 
när någon begär ut handlingar. Tänk att till och med en sten kan vara en inkommen handling. 
 
Välkommen Laurine Backelin, ny ledamot i ViSas arbetsgrupp 
Laurine har arbetat inom vuxenutbildningen sedan 2004 och arbetar nu som administratör samt 
systemförvaltare på Kunskapsförbundet Väst. 
 
Vi söker ytterligare en ny ledamot 
Vill du precis som Laurine vara med i ViSa:s arbetsgrupp? Vill du veta mer om oss eller inkomma med en 
intresseanmälan, besök gärna vår hemsida eller mejla till visa@visnet.se 
 
Läs mer om ViSa 
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Nytt från SiV, nätverket för Studie och 
yrkesvägledare inom vuxenutbildningen 
 
 
Webbinarier 
SiV erbjuder gratis webbinarier till ViS 
medlemmar, utan krav på föranmälan. 
 
På nästa webbinarium ”Att få arbete i Sverige”, 
möter ni Hinda Mohamud, grundare av Connecto, 
och hennes kollega Alem. De kommer att prata 
om kompetensförsörjning och hur viktigt det är för 
individen att ha ett arbete och om att bryta 
långtidsarbetslöshet. Boka gärna 8 november, kl. 
14–15 och besök webbinariet genom länken på 
hemsidan eller Facebook. 
 
I ett webbinarium 25 januari 2023, kl 14-15 
berättar Åsa Sundelin och Fredrik Hertzberg om 
sin nya bok "Studie- och yrkesvägledning i 
migrationens tid". Ingen föranmälan krävs. Spara 
gärna tiden och länken redan nu. 

 

information och länkar till alla SiVs evemang 
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Digitala konferensen Fokus Yrkesutbildning 
Tina Ryde från SiVs arbetsgrupp representerade 
ViS i ett intressant samtal under konferensen om 
hur vi kan bidra till att elever gör väl underbyggda 
studie- och yrkesval. 
Tina lyfte vikten av studie-och yrkesvägledning 
både före, under och efter en yrkesutbildning. 
 
Rekrytering till arbetsgruppen SiV 
Tack alla ni som sökte en plats i arbetsgruppen! Vi 
välkomnar två nya medlemmar 
Johanna Rydberg 
"Att få vara en del av SiV-gruppen känns jättekul 
med erfarenhetsutbyten, nätverkande, 
kompetensutveckling och allt vad det innebär" 
säger Johanna. 
Pernilla Hijstee 
"Jag är nyfiken till naturen, älskar fortbildning och 
vill gärna vara med och påverka en smula då 
möjlighet ges, vilken är anledningen till att jag ville 
gå med i SiV" säger Pernilla. 

 

Se webbinarierna i efterhand 

Nytt från Matematiknätverket 
 
Välkommen att delta i ViS-matematiks digitala 
halvdagskonferens om vuxenmatematikens 
didaktiska möjligheter. 
Medverkande är bland annat Arne Engström som 
är docent i matematikdidaktik. Konferensen 
kommer att äga rum i början av december. 
Till vintern planeras ett seminarium på temat 
”Matematik och bildning”. Mer information 
kommer på hemsidan. 
 
Läs mer om Matematiknätverket 
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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 
 
Är din organisation medlem i ViS? 
Du hittar alla medlemmar i medlemsförteckningen på hemsidan. 
Ju fler medlemmar vi är, desto starkare blir vår röst när vi driver viktiga frågor för vuxenutbildningen. Som 
medlem får du värdefulla kontakter, uppdateringar och omvärldsbevakning inom vuxenutbildningens 
område. Du och din organisation får också tillgång till medlemsexklusiva eller rabatterade kurser och 
konferenser samt goda förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenheter. 
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