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Summering av ViS-året 2022  
 
Det lackar mot jul, och snart är ännu ett år till 
ända. Vi kan se tillbaka på ett aktivt ViS-år inom 
vårt riksförbund. Äntligen har vi kunnat genomföra 
våra olika mötesplatser fysiskt igen! Årets 
höjdpunkt var naturligtvis ViS-konferensen med 
400 personer på plats i Stockholm, och ca 200 
digitala deltagare. Extra roligt var att avgående 
utbildningsminister Anna Ekström kuppar 
konferensen och överraskar oss med ett besök för 
att tacka den samlade vuxenutbildningen för ett 
gott samarbete under sina år som minister. Andra 
höjdpunkter under året har varit 
Vuxenutbildningens dag i Almedalen samt ett 
uppskattat Skolledarforum under hösten. ViS styrelse har under året arbetat med 7 olika remisser, och 
ViS nätverk har erbjudit flera omtyckta seminarier och aktiviteter. 
 
Jag kan också konstatera att Vuxenutbildning i Samverkan har stärkt sin position som 
branschorganisation för komvux under 2022. Vi företräder allt fler aktörer inom formell vuxenutbildning i 
Sverige. I dagsläget har ViS över 200 medlemsorganisationer; såväl kommuner, kommunalförbund som 
enskilda utbildningsanordnare. Vi märker detta bl a genom att ViS får många förfrågningar kring 
dialogmöten med statliga utredningar och beslutsfattare från olika myndigheter. Vidare är vi en 
efterfrågad samtalspart med andra organisationer som verkar inom vuxenutbildningens område. Detta 
känns fantastiskt roligt och bådar gott inför framtiden – tillsammans är vi vuxenutbildningens samlade 
kraft och röst! 
 
Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt god jul och en fin början på nästa år! 
För styrelsen, 
Marie Egerstad 
Ordförande 
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ViS påverkar  
 
Ett av ViS kärnuppdrag är påverkansarbete i 
frågor som rör landets vuxenutbildning. 
 
ViS har under året besvarat sju remisser. 
Du hittar våra remissvar här. 
 
Den nionde december skrev ViS ett Öppet brev 
till Skolverket där vi ifrågasätter riktigheten i att 
statsbidraget för kartläggning och validering inom 
kommunal vuxenutbildning för 2023 fördelats med 
exakt samma belopp till alla sökande.  
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Rundabordssamtal under ViS 
konferensen  
 
En programpunkt under ViS konferensen var ”Om 
vuxenutbildningen själv fick bestämma”. 400 
deltagare diskuterade viktiga frågeställningar. 
Många synpunkter handlade om modellen för 
statsbidrag, urvalsreglerna till utbildningar, 
behovet av långsiktighet och även problemet med 
rekrytering till utbildningar inom bristyrken. 
Arbetsmarknadens höga förändringstakt påvisar 
ett tydligt behov av livslångt lärande och här 
spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Då behöver 
både bra strukturer, hållbarhet och flexibilitet 
finnas med i de långsiktiga förutsättningarna. 
 
ViS tackar för alla värdefulla synpunkter och 
inspel! Vi kommer att ta med oss dessa till nästa 
års arbete!  
Sammanfattning av inspelen 

 

.  

 

Två nya poddar  
 
Lyssna på höstens två 
poddar, båda med tema 
vuxnas lärande 
 
 

ViS podden avsnitt 29, Vuxnas lärande med 
Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid 
Stockholms universitet 
 
ViS podden avsnitt 30, Grundläggande 
handlingsinriktad pedagogik med Mikael 
Gudmundsson en av författarna till ”Pedagogiska 
grunder 2022  

 

Till poddarna  

 

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. Första dagen 
finns också möjlighet att 
delta digitalt.  
Vart efter programmet tar 
form uppdaterar vi 
hemsidan. 

Är din organisation medlem i ViS? Passa då på att 
boka redan nu och få "early-bird-pris"  
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Nytt från SiV, Studie- och 
yrkesvägledare inom vuxenutbildning  
 
Webbinarium om vägledning i migration 
SiV erbjuder gratis webbinarium till alla ViS 
medlemmar, utan krav på föranmälan. Du hittar 
information och länkar till alla SiVs evenemang på 
Facebook-sidan ”Studie- och yrkesvägledare inom 
vuxenutbildning” och på visnet.se under Nätverk – 
SiV.  
Temat på nästkommande webbinarium är ”Studie- och yrkesvägledning i migration”, där Åsa Sundelin 
presenterar boken “Studie- och yrkesvägledning i migration” och med utgångspunkt i boken särskilt 
kommer att lyfta fram några samtalsmetoder och strategier som kan vara gynnsamma i möten med 
vägledningssökande med migrationsbakgrund. Även betydelsen av reflektion för vägledare belyses och 
metoder som kan stödja vägledaren i den processen. 
 
Avsätt gärna redan nu tiden 25 januari, kl. 14.00 – 15.00 i era kalendrar och besök webbinariet genom 
länken på visnet.se eller Facebook. Ingen föranmälan krävs.  
 
Filmprojekt i startgroparna 
Ett nytt projekt har påbörjats där planen är att producera en kort film under år 2023. Projektet är nu i den 
inledande fasen, med planering och manus, där ordet “Nätverk” är i centrum som preliminärt tema. 
Fortsättning följer... 
 
Idéer mottages tacksamt 
Planeringen pågår för fullt inför kommande år. Har du tips på föreläsare, evenemang, samarbetsforum 
eller dylikt kopplat till studie- och yrkesvägledarrollen inom vuxenutbildning så tipsa gärna arbetsgruppen 
i SiV. Våra kontaktuppgifter hittar du på visnet.se under Nätverk – SiV. 
 
Läs mer om SiV 
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Nytt från ViSa, nätverket för 
administratörer inom vuxenutbildning  
 
Information från Skatteverket 
Nu finns en uppdaterad version med information 
från Skatteverket publicerad på vår hemsida. I den 
uppdaterade versionen finns kort information om 
samordningsnummer. 
 

Nya ledamot sökes 
Nyligen hälsade vi Laurine Backelin från Kunskapsförbundet Väst, Vuxenutbildningen som ägs av 
Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun, välkommen som ny ledamot. Är du också intresserad av att 
bli ledamot i administratörsnätverket ViSas arbetsgrupp? Vill du veta mer om oss eller inkomma med en 
intresseanmälan, besök gärna vår hemsida eller mejla till visa@visnet.se 
 
På gång 
ViSa planerar att genomföra workshops för erfarenhetsutbyte. Vårt första tillfälle kommer att handla om 
sfi. Alla workshopar kommer att ske i mindre grupper och antalet är begränsat till 10 anmälda. Max en 
person per organisation. Workshopparna bygger på deltagarnas erfarenheter och att alla delar med sig 
av sin kunskap. Workshoparna är kostnadsfria och vänder sig endast till medlemmar i ViS.  
Kom gärna med förslag på ämnen som ni tycker skulle passa bra för en workshop. Mejla oss via 
visa@visnet.se 
 
Läs mer om ViSa  
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Nytt från Matematiknätverket  
 
I början av december genomfördes ett seminarium 
med rubriken ”Vuxenutbildningens utmaningar – 
omvärldsförändringar och matematiksvårigheter”. I 
seminariet, som samlade ungefär 50 deltagare, 
medverkade Arne Engström. Snart finns det 
möjlighet att på hemsidan ta del av den inspelning 
som gjordes. 
 
Senare under vintern kommer vi att följa upp med ytterligare seminarium på detta grundtema men nu 
med inriktning mot språkstörningar. 
 
Nätverket har kontakt med ett projekt kring matematikängslan, som drivs av bl.a. Göteborgs universitet 
och Nationellt centrum för Matematikutbildning. Den 26 januari arrangerar NCM ett 
eftermiddagsseminarium kring detta område som har stor relevans för vuxnas matematiklärande. Mera 
information finns på NCMs hemsida. 
Vid förra årsskiftet och vid halvårskiftet genomfördes en del betydande förändringar i styrdokumenten. 
Som förberedelse för detta arrangerade nätverket ett välbesökt informationsmöte där Skolverket 
medverkade. Under vintern/våren kommer vi att följa upp förändringarna i ett webbsamtal där möjlighet 
till dialog och erfarenhetsutbyte ges. 
Vi strävar efter att anpassa våra aktiviteter utifrån medlemmarnas intressen och behov och ser därför 
gärna en utökad kommunikation, se kontaktuppgifter 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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SHARE TO  
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