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Uppdraget   
ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. Vi verkar 
för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar 
att etablera egna kontaktnät. ViSas arbetsgrupp innefattar 6 personer, som är spridda från 
Malmö till Umeå. Vi planerar och genomför seminarier för administratörer samt svarar på 
remisser och omvärlds bevakar för att hålla våra medlemmar uppdaterade.   
ViSa jobbar också för att belysa administratörers roll genom att förmedla administratörens 
komplexa arbetsuppgifter, belastning samt systemtekniska utmaningar.  
  

Planerad verksamhet   
ViSa planerar att genomföra vår årliga konferens för administratörer, antingen i fysisk eller 
digital form.  
 
Påverkansarbete planeras mot myndigheter så som Skolverket, CSN och SCB. Detta görs via 
enkätundersökning till administratörer. ViSa följer upp enkätsvaren och genomför dialoger 
med berörda myndigheter i de frågor som behöver lyftas utifrån administratörernas 
perspektiv. 
 
ViSa kommer 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 till endast medlemmar i ViS. 
 
ViSas arbetsgrupp planerar att göra studiebesök hos anordnare inom vuxenutbildningen 
under året. Syftet är synliggöra ViS/ViSa samt att få en djupare förståelse och ökad kunskap 
inom verksamheterna. 
 

Fokusområde   
I september 2023 kommer vi att genomföra vår årliga konferens. Innehållet i konferensen 
bygger på medlemmarnas önskemål och behov samt aktuella förändringar inom 
vuxenutbildningen.  
 
ViSa planerar att utveckla arbetet med olika digitala workshops för våra medlemmar under 
2023. Förslag på ämnen att diskutera är bland annat sfi, samordningsnummer och 
orienteringskurser. Innehållet i våra workshops kommer att styras av önskemål från 
medlemmarna. 



 

  
I vårt kunskapsutbyte fortsätter vi att dra nytta av att arbetsgruppen i ViSa representeras av 
både huvudman och utbildningsanordnare fördelat på Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå 
samt Vänersborg/Trollhättan.  
  

Förändringar   
Vi ser att vi behöver förstärkning i arbetsgruppen. En översyn av antalet medlemmar i ViSas 
arbetsgrupp sker under 2023.  
  

Mötesplatser   
Arbetsgruppen planerar minst fyra fysiska träffar under året inkluderat tillfälle med 
studiebesök. Under året sker löpande digitala träffar regelbundet.   
  

Påverkansarbete   
ViSa fortsätter bevaka förändringar från t.ex. Skolverket och CSN som har en påverkan på 
våra medlemmars arbete. Exempel är ändringar i skollagen om inledande kartläggning och 
validering samt kommande förändring kring ämnesbetyg. 
  

Kommunikation   
ViSa kommunicerar via VIS nyhetsbrev, mejl, Facebook, studiebesök och ledamöternas egna 
kontaktnät.   
   

Samverkan  

ViSa ser samverkan som en viktig del av arbetet och fortsatt dialog sker med myndigheter så 
som Skolverket och CSN. Samverkan sker med styrelsen och övriga nätverk löpande. 

 


