
SAM MANTRADESPROTO KOLL

\_ Protokoll fört vid möte inom Vuxenutbildningsutskottet Lapplands kommunalförbund

Tid

Plats

Närvarande

övriga deltagande

Underskrifter

Torsdagen den 2L maj 2013 klockan 15.00 - 15.45

Telefonmöte

Stig Eriksson, Gällivare, ordförande
Anna-Greta Kvickström, Jokkmokk
Niklas Sir6n, Kiruna

Monica Lundkvist, vuxenutbildningschef Lkf
Tina Bäckström, sekreterare, utvecklingsledare Lkf
Bertil Sva rtz, rektor/lärcentrachef Lkf Pajala
Eva-Britt J unkka, rektor/lärcentrachef Lkf Gäl liva re
Mari Carlsten, rektor/lä rcentrachef Lkf Ki runa

Ordförande
riksson

Sekretera re

rusterare A.*-o:fuh k;rLrf.-
Anna-Greta Kvickström
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S 18 Mötets öppnande
Ordförande förkla rar mötet öppnat.

I 19 Justerare
Att justera jämte ordförande valdes Anna-Greta Kvickström.

5 20 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med att ytterligare en antagning läggs till punkt 4 samt att
information om anmälan om kränkande behandling och information om konferens
läggs till punkt 10.

927 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

I22 Förslag om antagning till yrkesvux Elutbildning med inriktning industrielektriker samt
Vård och omsorgsutbildning
Monica informerar att punkten har kompletterats med antagning till vård och
omsorgsutbildning i Gä lliva re.

Mari föredrar att till elutbildningen inriktning industrielektriker finns 1,3 sökande i

Kiruna till L0 platser, varav en ej behörig.

Eva-Britt föredrar att till elutbildningen inriktning industrielektriker finns 2 sökande i

Gällivare till 6 platser.

Eva-Britt föredrar att till vård och omsorg i Gällivare finns totalt 28 sökande, av dessa
är två sent inkomna och två ej behöriga. Totalt finns 24 behöriga sökande samt 2

behöriga sent inkomna ansökningar till 20 platser. Vård och omsorgsutbildningen
kommer att ges dels som dagtidsutbildning och dels som distansutbildning.

Förslag till beslut
Kansliet föreslår Vuxenutbildningsutskottet

Att anta sökande enligt följande

Elutbildnine
Till Kiruna antas 10 sökande och 2 sökande placeras som reserver
Till Gällivare antas 2 sökande, sökande med sen ansökan antas upp till totalt 6 antagna.

Ej behörigt sökande antas ej. Eventuella sena ansökan ställs på reservlista.

Vård och omsorssutbildnins
Till vård och omsorgsutbildning i Gällivare föreslås att 23 sökande antas samt att tre
sökande placeras som reserver. Som reserv 1 behörig sökande inom ansökningstid,
reserv 2-3 behöriga sökande med sen ansökan.

2 ej behöriga sökande antas ej.
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Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

Att godkänna antagning av sökande enligt förslag till beslut

5 ZS Förslag om antagning till lärlingsutbildning för vuxna
Lapplands Lärcentra har under 2013 erhållit bidrag från Skolverket till 16,5
lärlingsplatser för vuxna. Lärlingsplatser kommer att anordnas inom vård och omsorg,
bygg och anläggning samt handel. Ytterligare branscher kan tillkomma utifrån
önskemål från elever.

Antagning till lärlingsutbildning sker dels kontinuerligt och dels med ansökningstid.
Kontinuerlig antagning är delegerad till respektive rektor, för lärling är 3 kontinuerligt
antagna under 201,2/ 2Q13.

Följande lärlingsutbildningar är sökta

Gällivare - Berggren och Bergman, anläggningsarbete; 1 sökande till 1 plats
Gällivare - ICA Kvantum, affärsarbete; 1 sökande till 1 plats

Jokkmokk -Jokkmokks kommun, vård och omsorg; 2 sökande till 4 platser

Förslag till beslut
Kansliet föreslår Vuxenutbildni ngsutskottet

Att anta sökande till lärlingsplats vid

Gällivare - Berggren och Bergman, anläggningsarbete; 1 sökande antas
Gällivare - ICA Kvantum, affärsarbete; 1 sökande antas efter besök på arbetsplats

Jokkmokk -Jokkmokks kommun, vård och omsorg; 3 sökande antas efter
behörighetsprövni ng

Ej behörigt sökande antas ej. Eventuella sena ansökan ställs på reservlista.

Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

Att godkänna antagning enligt förslag till beslut

E 24 Förslag om antagning till särskild utbildning för vuxna i Gällivare
Eva-Britt föredrar att till läsåret 2073/20L4 finns 12 sökande till Särskild utbildning för
vuxna. Enligt Skollagen är kommunen skyldig att erbjuda Särskild utbildning till vuxna
till de elever som ansöker om utbildningen och är behöriga sökande.

Sökande till Särskild utbildning för vuxna (särvux), höstterminen 2013
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Särskild utbildnins för vuxna på Gvmnasial nivå
l" sökande matematik och svenska - awaktar gymnasiebetyg för behörighetsprövning
L sökande engelska och matematik - awaktar gymnasiebetyg för behörighetsprövning
L sökande svenska och engelska
1 sökande engelska, matematik och samhällskunskap
L sökande engelska, matematik och samhällskunskap - ej behörig

Särskild utbildnine för vuxna på Grundlässande nivå
L sökande matematik, samhällskunskap och svenska
L sökande svenska

Särskild utbildnine för vuxna på Träninesskolenivå
3 sökande språk och kommunikation
2 sökande natur och miljö samt språk och kommunikation varav en ej behörig för natur
och miljö

Förslag till beslut
Kansliet föreslår Vuxenutbi ldningsutskottet

Att anta behöriga sökande till Särskild utbildning för vuxna

Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

Att godkånna antagning enligt förslag till beslut

lnformation om utbud yrkesvux och lärling
Monica föredrar att Lapplands Lärcentra har erhållit medel till 42 platser, 50 000kr per
plats och år, inom yrkesvux samt fått ett preliminärt beslut om ytterligare 35 platser
under20l-3. ldagsläget planeras utbildningar inom el (Kiruna och Gällivare), vård (alla
orter), administration (Kiruna och Pajala), samt datakurser. Eventuell kommer platser
hos andra utbildningsanordnare att beviljas.

Lärlingsutbildning finns inom bygg och anläggning, vård samt handel. Ytterligare
branscher kan tillkomma utifrån individens önskemå1.

Vuxenutbildningsutskottet lägger informationen med beaktande till handlingarna.

lnformation Sfi-projekt
Bertil föredrar att arbetet med Sfi-projektet Flexibel Sfi fortskrider. Under hösten
kommer alla Sfi-lärare att samlas och testa materialet i skarpt läge med elever.
Projektet har presenterats vid en konferens i Strömstad och erfarenheten är att vi
ligger långt fram i fråga om flexibelt lärande.

Vuxenutbildnlngsutskottet lägger informationen med beaktande till handlingarna.
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lnformation rekrytering av personal
Monica föredrar att det är svårare att rekrytera rätt kompetens. I Jokkmokk har tre
behöriga lärare rekryterats, två sfi-lärare med ett annat ämne samt en lärare med
kombinationen matte och naturkunskap.

Mari föredrar att i Kirunapågår rekrytering av fyra tjänster. Två gymnasielärare med
kombinationerna matte plus annat ämne samt engelska plus annat ämne, till dessa
tjänster finns behöriga sökande. Två Sfi-lärare till vilka det är svårt att få behörlga
söka nde.

Bertil föredrar att Pajala kommer att rekrytera en Sfi-lärare på 60 procent.

Eva-Britt föredrar att Gällivare har rekryterat två Sfi-lärare för tidsbegränsade
anställningar, en lärare läser till lärare och en är obehörig. Rekrytering av studie- och
yrkesvägledare samt Sfi-lärare för semestervikariat pågår, få sökande.

Vuxenutbildningsutskottet lägger informationen med beaktande till handlingarna.

övriga frågor
Anmälan om kränkande behandling av elev
Mari föredrar att fyra elever har lämnat in en skriftlig anmälan om kränkande
behandling. Rektor har pratat med eleverna samt pratat med läraren och dess fackliga
företrädare. Läraren har meddelat önskemål om att få träffa eleverna och be om
u rsä kt.

Monica föreslår att återrapport lämnas vid nästkommande möte.

Vuxenutskottet lägger informationen till handlingarna med tillägget om återrapport
vid nästkommande möte.

lnformation om konferens
Monica föredrar att Kommunförbundet bjuder in till en konferens i Luleå den 12 juni.
Bernt Eriksson är inbjuden att prata om förutsättningar för vuxnas lärande. Monica
skickar ut inbjudan till vuxenutbildningsutskottet, anmälan till konferensen görs till
Monica.

Vuxenutbidningsutskottet lägger informatione till handlingarna.

Nästa möte
Nästa möte sker den 4 september klockan 15.00 via telefon.

Avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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