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TILL BYGG

Höst igen…
Ärade läsare,

Förra året skrev jag att det var mitten av sep-
tember och värmerekord. Det är det definitivt 

inte i år. Jag brukar inte gnälla över vädret på sommaren 
man får alltid räkna med lite regn, men kallt ska vi inte 
ha! Och det har vi haft – och har fortfarande. Jag har 
aldrig badat så lite som i år. 

Nu är arbetet i full gång igen med omorganisation 
och nya spännande projekt och möten. Vill i samband 
med höststarten passa på att påminna om att den 8 
oktober är VÄGLEDNINGENS DAG! Vi hoppas att 
både utbildningsorterna, lokala grupper och enskilda 
medlemmar försöker uppmärksamma detta på olika 
sätt! Aktiviteter av alla slag är välkomna hälsar styrelsen. 
Kom ihåg att dokumentera vad ni hittat på och skicka 
till oss så publicerar vi det i nästa nummer. Om ni inte 
är bekväma med att skriva så räcker det med bara en 
bild och en bildtext! Ni hittar en affisch på vår hemsida 
som ni kan använda för att sätta upp på anslagstavlor 
med mera.

I detta nummer finns lite smått och gott att läsa. En 
rapport från senaste SSA-konferensen i Kungsbacka 
bland annat. Sida-konferensen i Stockholm och en ame-
rikansk vägledningskonferens med rubriken ”The joy of  
working”! Det finns förstås mycket annat att läsa också. 
Mångfald i förskolan, en spännande ny musikutbildning 
på gymnasienivå, ett läkarporträtt där vi får veta mer om 
Operation Smile och deras arbete och en presentation 
av en av våra nya styrelsemedlemmar. Ni har flera kväl-
lar räddade med denna medlemstidning.

Vår förhoppning är att ni alla har anmält er till vår 
kommande konferens 26-27 oktober. Rubriken är 
”Vägledning så in i Norden”. Har ni inte gjort det är 
det dags. Många bra och intressanta föreläsare och inte 

minst erfarenhetsutbyten! Ni hittar information på hem-
sidan och på facebook. Ni hittar också information om 
konferensen i tidningen. Ni får på konferensen tillfälle 
att träffa alla i styrelsen så det är bara att ställa alla frågor 
ni har om Sveriges Vägledarförening till styrelsemedlem-
marna. 

Det är också dags för IAEVG-konferens i månadsskif-
tet november-december. Denna gång i Mexico. Två från 
styrelsen deltar så lite konferensdokumentation kommer 
till nr 1 2018. Men för er som är intresserade av deltagan-
de så kan ni gå in på IAEVGs hemsida och anmäla er.

Men självklart ser vi fram emot nästa år då Sverige blir 
värd för IAEVGs konferens. Då sammanfaller den med 
Vägledarföreningens konferens och platsen blir Göte-
borg.

Nu återstår några höstdagar då det förhoppningsvis 
fortfarande går att ta en golfrunda. Gå på vandring, 
plocka svamp och bär eller vad man nu föredrar. Sen 
väntar spännande möten hela hösten, förutom ovan 
nämnda konferenser finns alltid en massa annat som är 
intressant.

Men kom också ihåg att boka tid för möten med er 
själva och era nära i almanackan eller i mobilen. Tid för 
reflektion, tid att samla tankarna, tid för umgänge och tid 
att samla kraft.

Jag önskar er en trevlig läsning och en fortsatt bra höst!

Agneta Söderlund 
Redaktör
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Komvuxutbildningar med tydlig 
yrkesinriktning mot frisör, naglar, 
makeup, eller fransförlängning

LEEP SKÖNA KUNSKAPER® | LEEP.SE | KONTAKT@LEEP.SE | 040-23 00 45

Utbildningar som fungerar. Majoriteten av våra elever har 
jobb eller jobberbjudande redan vid examen. Ofta som 
anställning och ibland som som egenföretagare.

Leep erbjuder praktiskt orienterade, yrkesinriktade utbildningar inom 
skönhetshantverk. Alla utbildningar är utformade enligt Vux-12 med 
målet att göra eleven redo att arbeta aktivt i yrket direkt efter examen. 
   Leep frisörutbildning leder till gesällbrev för elev som så önskar, på 
motsvarande sätt som inom ungdomsgymnasiet.

Våra yrkesutbildningar inom naglar, makeup, hårstyling och frans-
förlängning är indelade i fristående och tydligt yrkesinriktade kursblock 
på 400 poäng och uppåt. Varje enskilt kursblock gör eleven redo att 
arbeta i yrket på avsedd nivå. Utbildningarna ska inte förväxlas med en 
allmänt hållen stylistutbildning.

Kursblock går att kombinera till en komplett gymnasieexamen i 
specifikt yrke – exempelvis nagelterapeut eller makeupartist – samt 
kombinera med programgemensamma kurser och yrkesprov. 

Nästan alla utbildningar går att läsa på plats i Malmö eller på distans 
via lärplattform – eller som mellanformen flex. Eleven kan även välja 
studietempo. 

Samtliga utbildningar är tillgängliga genom avtal med  Kristianstads 
kommun och Karlshamns kommun. 

Kontakta oss gärna på kontakt@leep.se, på 040-23 00 45 eller 
eller besök leep.se för mer info!

Vägledaren annons feb-14.indd   1 2017-04-03   16:41

Vägledningscentrum Kun-
skapsnavet har fått pengar av 
AMIF1)  för att utbilda nyan-
lända till barnskötare. 

Utbildningen är ett projekt i 
samarbete med barn- och 
ungdomsförvaltningarna i 

Kalmar, Mörbylånga och Torsås kom-
mun och har sin upprinnelse i behovet 
av barnskötare med mångkulturell 
kompetens.

Allt fler barn i förskolan har ett an-
nat modersmål än svenska och för att 
höja kvaliteten i förskolan uppstod ett 
behov av att anställa flerspråkig perso-
nal med annan kulturell bakgrund. För 
att tillmötesgå behovet bestämde man 
sig för att hösten 2016 i projektform 
starta en barnskötarutbildning som 
också innehåller studier i svenska som 
andraspråk. Projektet kallas mångfald 
i förskolan och är EU-finansierat av 
Asyl, migrations- och integrationsfon-
den. Inom barn-och ungdomsförvalt-
ningarna inom respektive kommun 
är man mycket positiva till projektet 
och ser flerspråkig personal som en 
viktig resurs med speciell kompetens. 

Mångfald i förskolan
Utbildningen skall pågå under hela 2017. Innehållet i 
utbildningen bygger på kurser från gymnasieskolans 
barn-och fritidsprogram och seminarier kring kulturel-
la frågor som arrangeras av förskollärarstudenter från 
Linnéuniversitetet. Samarbetat kring kulturella frågor 
har lett till att deltagarna i sin utbildning tillverkat egna 
sagoböcker. Sara Mohammad som är utbildad civilin-
genjör i sitt hemland och har kombinerat sin kunskap 
genom att skriva en bok om siffror för barn. ”Jag 
älskar två saker. Min son Abdullah och siffror, nu har 
jag kombinerat dem, säger hon”. 

Kommunalarbetarförbundet uttrycker ”Kommunal 
ser positivt på projektet. Deltagarna är entusiastiska 
och engagerade och projektet ger delta¬garna en 
chans till god integration både i arbetslivet och i det 
svenska samhället i stort. Mångfalden bland barn i 
förskolan ökar, då blir det viktigt med större mångfald 
även bland personal.”  I utbildningen deltar 20 stu-
derande med skiftande ålder från 13 olika länder och 
utöver studier i svenska och yrkesämnen ingår också 
arbetsplatsförlagt lärande där de som är handledare på 
olika förskolor också får en anpassad handledarutbild-

ning. Lärarna som deltar i projektet 
anser att deltagarnas erfarenhet och 
olika bakgrund är en styrka i läran-
det och att de också utvecklats både 
språk- och kunskapsmässigt på den 
tid de hittills hållit på. ”Eleverna ger 
ofta exem¬pel på att de har nytta 
av sina nya kunskaper gentemot 

sina egna barn. Jag tror att flera av dem har en bättre 
tro på framtiden, att de ska få jobb och klara sig i sitt 
nya land.”

 Eleverna har också en mentor de träffar utanför 
skoltid. Mentorerna har pedagogiskt erfarenhet och 
utbildning och skall utgöra ett stöd för deltagarna 
under hela utbildningstiden. Det finns ett stort intresse 
för projektet bland kommuner och landsting och 
eleverna själva är väldigt nöjda med utformningen av 
utbildningen. ”Vi förändras och utvecklas mycket som 
personer. Vi får mycket kunskap om olika religioner, 
kulturer, språk och förstår att barnen reagerar olika 
utifrån dessa bak-grunder”.

Johanna Möller
1) Asyl, migrations och integrationsfonden

Foto: Projektets egna foton.

 utbildning
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•   Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma 
individers kompetens.

•  Få verktyg till stöd i valideringsprocessen.

•  Stärk dig i din yrkesroll.

•   Bidra till att varje individ utifrån sin förutsättning 
får bästa möjlighet att gå vidare i sin yrkesroll. 

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med 
vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning 
av kompetens.  

Läs mer och anmäl dig på:  
www.skolverket.se/valideringsutbildning

WEBBASERAD UTBILDNING:  

Valideringsarbete i teori och 
praktik – en introduktion 

 

NA HUSA EK

För de allra flesta är bytet från 
grundskolan till gymnasiet en 
resa i sig, för Orsaeleverna är 
det även en resa även i prak-
tiken eftersom Mora gymna-
sium ligger där det ligger. 

Det innebär att alla elever rent 
praktisk har en resa på ca 13 
km minst, ibland mer om 

man bor utanför Orsa tätort. 

Ett annat perspektiv
Att landsbygdselever ställs inför en 
annan problematik är tätortselever är 
bara att konstatera. Urvalet blir inte så 
stort när den närmsta gymnasieskolan 
ligger som minst 13 kilometer bort 
och att bara välja och vraka bland det 
övriga utbudet i regionen är inte all-
deles så lätt av många orsaker. Dels är 
man inte så gammal när man fyllt 15, 
många varken vill eller törs flytta och 
dels kanske inte får för sina föräldrar 
flytta flera mil för att gå den gymna-
sieutbildning man innerst önskar ur ett 
ekonomiskt perspektiv för inackorde-
ringsbidraget har inte riktigt följt med 
prisutvecklingen. Ytterligare en aspekt 
i perspektivet är att skolorna som lig-
ger i tätorter som exempelvis Borlänge 
och Falun inte erbjuder elevboende. 
Utan släkt boende på orten och andra 
kontakter i fastighetsbranschen kan 
det vara svårt att etablera sig. Det gör 
att intresset för att ta reda på andra 
utbildningar än Mora gymnasium kan 
vara lite svalt trots att Mora tyvärr inte 
kan erbjuda allt.

Resan till gymnasiet
Vidga perspektiv
Min ambition är inte att locka iväg 
ungdomarna att söka andra utbild-
ningar än det som finns i Mora men 
ambitionen är att vidga deras perspek-
tiv finns. Det gjorde att jag ganska 
snart efter min påbörjade anställning 
i Orsa började fundera på insatser där 
man presenterade olika utbildningar 
utanför Mora och en av dessa insatser 
var att anordna en gymnasiemässa och 

bjuda in gym-
nasieskolorna 
i Dalarnas län. 
I årskurs 8 blir 
eleverna inbjudna 
till Mora gym-
nasiums aula där 
varje program 

kommer och visar upp sig och som 
komplement till detta tänkte jag att 
man skulle kunna anordna en gymna-
siemässa på Orsaskolan dit de inbjud-
na gymnasieskolorna får komma och 
presentera sig för Orsaeleverna.

Johanna Möller

Ovan till höger: Skogsmaskinutbildning. 
Nedan till vänster: Naturbruksutbildning. 
Nedan till höger: Finsnickerihantverk. Foto: 
Johanna Möller
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