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Rapport från styrelsen  
 
Här kommer en kort rapport från styrelsens arbete 
under årets första månader, samt en 
sammanfattning av vad vi från styrelsen planerar 
göra fram till sommaren.  
 
Möte med Skolverkets statsbidragsenhet och 
SKR 
Sedan förra nyhetsbrevet har representanter för 
styrelsen deltagit i ett möte med Skolverkets 
statsbidragsenhet och SKR för att, utifrån den 
kritik vi framförde i ett öppet brev i december, 
prata om bakgrunden till tilldelningsbesluten kring 
statsbidraget för ”Kartläggning och validering.” 
Flera av våra medlemmar hade uttryckt en frustration kring att tilldelningen inte alls rimmade med de 
ambitioner man haft i sina ansökningar. Mötet var mycket konstruktivt och även om det aktuella 
statsbidraget inte kommer utlysas igen så diskuterade vi framtida former för utvärderingar av ansökningar 
och hur de kan slå om enskilda statsbidrag översöks. 
 
Expertgruppen för Yrkesvuxutredningen 
VIS representant i expertgruppen för Yrkesvuxutredningen har närvarat vid ett första möte, där framför 
allt direktiven och expertgruppens framtida arbete diskuterades, vilket givetvis kommer vara en väldigt 
viktig fråga för alla som arbetar med Vux det närmsta året och som vi från styrelsen bevakar på flera 
plan. 
 
Årsmötet och planering för det fortsatta arbetet 
Som i alla föreningar så handlar ju mycket av det praktiska arbetet efter årsskiftet om att förbereda det 
kommande årsmötet – vi har tagit fram verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar gällande 
2022 samtidigt som vi har planerat framtiden i form av verksamhetsplaner och en budget som årsmötet 
kommer få ta ställning till. Rent generellt är nuvarande styrelse nöjd med de mötesplatser vi arbetat med 
de senaste åren och vi lägger i verksamhetsplanen ett fortsatt fokus på dessa (ViS-konferensen, 
Vuxenutbildningens dag i Almedalen och Skolledarforum). Vi föreslår dessutom ett fortsatt arbete med att 
tillgängliggöra aktuella frågor genom att producera poddar och att, i möjligaste mån, erbjuda delar av 
våra mötesplatser som digitala sändningar för de som inte har möjlighet att fysiskt närvara.  
 
Möte med Arbetsförmedlingen 
Årets första styrelsemöte gästades av Arbetsförmedlingen för att diskutera gemensamma 
beröringspunkter. Mötet fokuserade till stor del på Arbetsförmedlingens uppdrag att öka antal individer 
som anvisas till reguljär utbildning, samt de utmaningar som finns med de i målgruppen som har svårt att 
tillgodogöra sig reguljära studier trots stödinsatser.  
 
 

 

 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/48435F47724340504B71484359/44415E427946455E457945405C4771
https://one-lnk.com/x1e-HmrMpzCMu_cS12GM8BYxLhNGM4Qy2JXAZGe-bCvGB9hXwizXL7n2uv50sY2JJa33YNIzRvYIQ1d0qQkrNpMTg/x1eNHdUua7OFV2FomUWMIiiygB8kNn_FiOHki99tyZoia4XJbfOVBu9Cm47ddMrzjvJLygQ1Xyq-Rb8Kxh6HMHcs9_JTntk-yYpGh6OcncnHa0tGCuA-sLkc_y9IIbDC1A8/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://www.anpdm.com/taf/32287040/44415E427946455E457945405C4771
https://one-lnk.com/x1e-HmrMpzCMu_cS12GM8BYxLhNGM4Qy2JXAZGe-bCvGB9hXwizXL7n2uv50sY2JJa33YNIzRvYIQ1d0qQkrNpMTg/x1ec9dXvt-efiHMNfrUEOKMqqzQw9YV3DoFrlyS1bRZw7x4gMjWx3Njt0aDQskS534amIAMzfPl3bH2tpUyD4TwrdV4MesT8S6-RMgWE_4m7ew063qLg7gp28SZajQckkQ3Hw2_ilBZN1DMCo3CjY1IUXAn4OZlOaXItDGo5ImJ-mQ-N33G8LTca2YabbuK_ZvI/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://www.anpdm.com/oa/32287040/44415E427946455E457945405C4771


Möte med Svenskt Näringsliv 
Årets andra styrelsemöte gästades av Svenskt Näringsliv. Mötet tog sitt avstamp i de rapporter och 
ställningstaganden kring kompetensförsörjningen som Svenskt Näringsliv gjort det senaste året. Deras 
presentationen blandades med en väldigt givande diskussion kring hur de resonerat kring såväl de 
ställningstaganden som de gjort i sina rapporter som frågor kring hur de olika aktuella utredningarna kring 
Yrkesvux kan förväntas påverka tillgången till rätt yrkesutbildad arbetskraft framöver. 
 
Vi ser från styrelsen särskilt fram emot att träffa alla deltagare på ViS-konferensen i maj. 
Välkomna! 

 

ViS årsmöte  
 

ViS medlemmar hälsas välkomna till årsmötet  
17 april kl 15:30 - 17 ca. 
Förbundets medlemmar finns över hela landet och 
vi hoppas att många kan närvara. Därför har vi 
valt att fortsätta hålla årsmötet digitalt.  
Möteshandlingarna kommer att publiceras på 
hemsidan men du kan redan anmäla dig till mötet.
 .  

 

 

 

 

 

 

ViS konferensen 2-3 maj i Linköping  
 

Vid årets konferens ställer ViS en väldigt enkel 
fråga till alla de intressenter som vill ha en 
vuxenutbildning med hög kvalitet: När har vi 
lyckats? 
 
Temat för konferensen är kvalitet inom 
vuxenutbildningen och vi kommer, tillsammans 
med föreläsare, politiker och forskare att vrida och 
vända på frågeställningen “När har 
vuxenutbildningen lyckats?” 
 

Konferensen består som helhet av två dagar där den första, tisdagen den 2 maj, också sänds digitalt för 
de som inte har möjlighet att närvara i Linköping. Dagen kommer att bland annat att erbjuda föreläsningar 
från olika myndigheter. Vi får också en genomgång av den då nypublicerade vårändringsbudgeten och 
dess betydelse för Komvux. 
 
Under konferensens andra dag erbjuds deltagarna en stor bredd av valbara seminarier på förmiddagen, 
med bland annat forskare, myndigheter och föreläsare knutna till våra olika nätverk. På eftermiddagen 
planeras en paneldialog med olika intressenter runt Komvux kring frågan “Kvalitet – för vem?”. 
 
Konferensen avslutas med en föreläsning av den folkkära mångsysslaren Stina Wollter. 
Till program och anmälan  

 

 

 

Save the date! 
Vuxenutbildningens 
dag i Almedalen 30 
juni  
 
ViS återkommer till 

Almedalen 2023. Vi ser det som ett mycket bra 
tillfälle att nå beslutsfattare och intressenter inom 
alla samhällssektorer som berörs av 
vuxenutbildning.  
Program för dagen kommer att publiceras på 
hemsidan. 

 

.  

 

Remissvar  
 
Hittills i år har ViS lämnat 
ett yttrande. Det gäller 
förslag om fler veckor 
med 
omställningsstudiestöd – 

för stärkt konkurrenskraft, säkrad 
kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 
2022:29) Läs vårt svar.  

 

.  
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Nytt från SiV, Studie- och 
yrkesvägledare inom vuxenutbildning  
 
Webbinarium med CSN 21 mars 
CSN och SiV anordnar tillsammans ett 
webbinarium, den 21 mars kl. 14-15, som alla kan 
delta i via Teams utan föranmälan. 
Kicka här för att ansluta till mötet. Länken finns 
också på hemsidan. 
Temat är ”Vägledarinfo om kommande sökperiod 
till omställningsstudiestödet”  
Ansökningsperioden öppnar 1 april. CSN att berättar om vilka olika typer av bifall det har blivit, varför 
andra ansökningar har avslagits och hur man resonerar framåt samt vad vi som vägledare kan tänka på 
när vi möter personer som skall söka omställningsstudiestödet. Det kommer också finnas tid för att ställa 
frågor direkt till CSN. 
 
Ett remissvar har tagits fram på ”Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, 
säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande” (Ds 2022:29). Förslaget handlar om att personer som 
blivit beviljade omställningsstudiestöd ska kunna återkvalificera sig till ytterligare veckor efter 15 år för att 
möjliggöra mer än en omställning under arbetslivet. 
 
SiVs arbetsgrupp förbereder två seminarier med föreläsare till ViS konferensen i maj. Spännande teman 
för vägledare utlovas! 
 
En kortfilm om ”Nätverkande som metod för att hitta karriärvägar” håller på att produceras. Den ska 
kunna användas i vägledande situationer, enskilda samtal eller i klassrum, där ni vill lyfta fram hur 
nätverkande kan hjälpa personer till exempel att hitta jobb, skapa kontakter eller identifiera att nätverk 
finns runtomkring oss i vardagen. 
 

Läs mer om SiV 

 

 

 

 

 

Nytt från ViSa, nätverket för 
administratörer inom vuxenutbildning  
 
Workshop  
Äntligen är det dags för nya workshops för 
erfarenhetsutbyte! Vårt första tillfälle kommer att 
handla om särskild utbildning för vuxna och några 
dagar senare erbjuds ett tillfälle som ska handla 
om sfi. Varje workshop sker i mindre grupper, 

begränsat till 10 anmälda. Max en person per organisation. Workshops bygger på deltagarnas 
erfarenheter och att alla delar med sig av sin kunskap. Workshops är kostnadsfria och vänder sig till 
endast medlemmar i ViS.  
13 april kl 13:00-14:30, Särskild utbildning för vuxna  
17 april kl 13:30-15:00, Sfi  
Till anmälan 
 
Kom gärna med förslag till oss på andra områden som ni tycker skulle passa bra inför framtida 
workshops. Mejla oss via visa@visnet.se  
 
ViSas arbetsgrupp träffades i Vänersborg.  
Arbetsgruppen har varit på studiebesök i Vänersborg/Trollhällan hos Kunskapsförbundet Väst. Vi fick en 
guidad tur hos vuxenutbildningen och information om hur de arbetar. Vi fick en insyn i YH 
filmarbetarutbildningen och Film i Väst genom en guidad tur i lokalerna. Studiebesöken gav oss nya 
kunskaper och inspiration vilket ledde till diskussioner och erfarenhetsutbyte som arbetsgruppen kan 
använda sig av i det framtida arbetet. 
Dagarna användes också till att förbereda inför kommande workshop, konferens och påverkansarbeten.  
 
Nya ledamot sökes  
Är du 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  
 

Läs mer om ViSa  
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Nytt från Matematiknätverket  
 
På grund av sjukdom har det tidigare utlovade 
seminariet kring språkstörningar flyttats fram. Vi 
hoppas kunna genomföra det senare under våren. 
 
Matematikängslan 
Ett projekt för matematikängslan drivs av bl.a. 
Göteborgs universitet och Nationellt centrum för 
Matematikutbildning. Vi har nyligen haft ytterligare 
ett möte med företrädare för projektet för att tala om samarbetsmöjligheter.  
 
Seminarium om Bildning och Matematik 
Den 12 juni kommer vi att genomföra ett halvdagsseminarium i Stockholm på temat bildning och 
matematik. Detta sker i samarbete med bl.a. ABF och Encell. Medverkar gör bl.a. Lars Mouwitz och Bernt 
Gustavsson. Det allmänna bildningsperspektivet kommer att lyftas fram varför vi är övertygade om att 
seminariet också är intressant för andra än matematikintresserade. 
 
Ändrade styrdokument 
För drygt ett år sedan genomfördes en del betydande förändringar i styrdokumenten och under våren 
kommer vi att följa upp förändringarna i ett webbsamtal där möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte ges. 
 
ALM Adult Learning Mathematics 
Avslutningsvis vill vi påminna om att organisationen ALM har mycket att erbjuda, bl.a. återkommande 
webbseminarier men också en fysisk konferens i sommar. Läs mer. 
 
Vi strävar efter att anpassa våra aktiviteter utifrån medlemmarnas intressen och behov och ser därför 
gärna en utökad kommunikation, kontaktuppgifter finns på hemsidan. 
 

Läs mer om Matematiknätverket  
 

 

 

 

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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