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1. Vuxenutbildningen i Karlshamn 
 

1.1 Vuxenutbildningens vision 
 

Vuxenutbildningen skall arbeta för att inkludering och mångfald genomsyrar all verksamhet och att våra 
elever skall mötas och behandlas på ett respektfullt och rättvist sätt. Vuxenutbildningen skall i första hand 
se till att de elever som har störst behov av utbildning får detta (SFS 2010:800, 2§). Vuxenutbildningen skall 
aktivt arbeta för ett hållbart samhälle, både när det gäller naturresurser och mänskliga resurser. Vuxenut-
bildningen skall aktivt arbeta för att öka den digitala kompetensen och i så hög grad som möjligt tillgodose 
digitala alternativ för de som inte fysiskt kan medverka i verksamheten. 
 
Vuxenutbildningen skall aktivt arbeta för att underlätta utbyten både för lärare och elever, både som sän-
dande och mottagande organisation samt deltaga i aktiviteter som arrangeras inom ramen för de olika inter-
nationaliseringsprogram som verksamheten är involverad i. 
 
Vuxenutbildningen i Karlshamn skall aktivt arbeta för att inom Karlshamns kommun som minimum ska 
uppnå de utbildningsmål som satts upp på nationell och europeisk nivå. 
 

1.2 Vuxenutbildningens kompetensutvecklingsarbete 
 

Vuxenutbildningens kompetensutveckling sker i första hand genom vårt deltagande i Skola för hållbar ut-
veckling, en certifiering som sätter upp ramverket för vårt arbete. All personal ges möjlighet till påverkan 
genom deltagande i olika arbetsgrupper som ansvarar för olika fokusområden. En gång om året sker en 
avstämning mellan alla grupperna om vilket arbete som utförts under året samt reviderar den plan vi har 
mot diskriminering och kränkande behandling.  
 
Under varje år hålls ett antal studiedagar där personalen ges möjlighet till kompetensutveckling i gemen-
samma aktiviteter. Även i samband med APT avsätts tid vid ett flertal gånger om året för gemensamma 
föreläsningar med fördjupning inom olika ämnen som är relevanta för verksamheten. Enskilda medarbetare 
har möjlighet till kompetensutveckling genom till exempel subventionerade fritidsstudier eller deltagande i 
olika utbyten som Erasmus+. 
 
Vi har gemensamma studiedagar tillsammans med vuxenutbildningarna i Bromölla, Sölvesborg, Ronneby, 
Olofström, Tingsryd och Karlskrona genom ett samarbete som kallas Gränslöst. 
 
Varje medarbetare har en fortbildningsplan som årligen revideras i samband med medarbetarsamtalet.  
 
Lärare som saknar formell ämnesbehörighet uppmuntras till att skaffa denna genom olika former av studier. 
 

1.3 Vuxenutbildningens värdegrund  
 
Elever och personal vid vuxenutbildningen skall känna sig välkomna och respekterade i vår verksamhet. 
Inom vuxenutbildningen strävar vi efter att det skall råda ett öppet och tillåtande klimat som kännetecknas 
av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Verksamheten skall genomsyras av de grundläggande demo-
kratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Vuxenutbildningen skall medvetet arbeta med värde-
grundsfrågor. 
 
Arbetet vid vuxenutbildningen skall vara målinriktat och kännetecknas av en respektfull kultur där diskrimi-
nering och kränkningar inte förekommer. Verksamhetens värdegrundsarbete syftar till att främja elevers lika 
rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsvariation och att förebygga och förhindra trakasserier 
och kränkande behandling. Vi ser mångfalden som en tillgång som berikar vår verksamhet. 
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1.4 Vuxenutbildningens internationaliseringsvisioner 
 

Internationaliseringsarbetet på Vuxenutbildningen i Karlshamn ska på ett tydligt sätt vara en del av vår 
verksamhet. De erfarenheter och kompetenser som internationaliseringen bidrar med skall höja kvaliteten i 
undervisningen och verksamheten för övrigt och på så sätt öka möjligheterna för eleverna att nå sina upp-
satta mål och vara attraktiva på arbetsmarknaden eller ges möjligheter till vidare studier. Genom utbyten 
med andra verksamheter skall vuxenutbildningen bidra till ett ökat intresse för entreprenörskap, företagande 
och innovationstänkande hos kommunens medborgare.  
 

Genom att ta del av aktuella forskningsrön och erfarenheter från andra 
verksamheter skall Vuxenutbildningen i Karlshamn erbjuda en utbild-
ning av hög kvalité för kommunens alla medborgare och på så sätt 
minska sociala klyftor och utanförskap. Verksamheten skall i samarbete 
med andra organisationer, främst runt om i Europa, ta till sig och ut-
veckla metoder för att på ett bättre sätt inkludera elever med immigrant-
bakgrund, elever med studiesvårigheter eller olika funktionsvariationer 
och på sätt minska avhopp från verksamhetens utbildningar. 
 
Verksamheten ska arbeta för en ökad förståelse och kunskap om demo-
kratiska värderingar, mänskliga rättigheter, mångfald samt vårt svenska 
och europeiska arv hos både personal och elever. Genom att aktivt del-
taga i internationaliseringsprojekt säkerställer verksamheten att det finns 
en hög och aktuell kompetens hos verksamhetens anställda.  
 
Verksamheten skall arbeta för att bedriva yrkesutbildningar som är in-
ternationellt gångbara och där flerspråkighet hos eleverna skall upp-
muntras. Eleverna skall i de fall det är möjligt erbjudas möjlighet att ge-
nomföra delar av utbildningen eller praktik i andra länder.  

 

1.5 Organisation 
 

Det övergripande ansvaret för våra olika internationella projekt har tidigare legat på verksamhetens 
Erasmus+-koordinator som tillsammans med rektor och förstelärare aktivt arbetat för att hitta områden i 
verksamheten som behöver utvecklas genom deltagande i olika internationella projekt. Från och med våren 
2021 kommer det att finnas en särskild arbetsgrupp som har internationaliseringsarbetet som fokusområde. 
 
För varje projekt skall det finnas en arbetsgrupp och/eller en ansvarig person. Det skall vara verksamhetens 
målsättning att inspirera och stimulera till internationellt arbete för all personal. Det är fritt fram för all 
personal att komma med önskemål om utbyten, projekt och utbildningar till verksamhetens Erasmus+-
koordinator. 
 

1.6 Ekonomi 
 

Det övergripande ansvaret för ansökan, genomförande och slutrapportering har verksamhetens 
Erasmus+koordinator på delegation från rektor. Målsättningen är att projekten till så stor del som möjligt 
skall vara självfinansierande, men om övrig finansiering behövs kan detta ske efter beslut av rektor, verk-
samhetschef, förvaltning eller kommunledning. 
 

1.7 Vuxenutbildningens målgrupp 
 

Vuxenutbildningen i Karlshamn vänder sig till alla medborgare i kommunen med ett behov av utbildning 
samt bedriver uppdragsutbildning åt andra kommuner, företag, myndigheter och organisationer. Vi erbjuder 
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utbildning inom SFI (svenska för invandrare), Lärvux, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vux-
enutbildning. Våra elever omfattar allt från de som behöver läsa in ämnen för vidare studier på olika nivåer 
till de som läser kurser för sitt eget nöjes skull.  
 
För att kunna studera SFI krävs det att du är minst 16 år, för övriga inriktningar är ålderskravet 20 år. Det 
finns ingen övre åldersgräns för att kunna studera hos vuxenutbildningen i Karlshamn. 
 

1.8 Arbetsgrupp för internationaliseringsarbete 
 
Tidigare har vuxenutbildningens internationaliseringsarbete främst sköts av verksamhetens Erasmus+ ko-
ordinator tillsammans med rektor, och på senare år tillsammans med förstelärarna. 
 
Från och med 2021 är målsättningen att en helt ny arbetsgrupp skall tillsättas som ansvarar för det övergri-
pande arbetet med verksamhetens internationaliseringsarbete. Vilka gruppen kommer bestå utav är vid detta 
dokuments framtagande inte klart. Målsättningen är att så många enheter som möjligt skall vara represente-
rade, tillsammans med representanter för skolledning och administration. Arbetsgruppen kommer att vara 
en av våra HUT-grupper som en del av det löpande strategiska kvalitetsarbetet.  
 
Även fortsättningsvis kommer huvudansvar för ansökan och redovisning av projekt ligga på Erasmus+ 
koordinator tillsammans med rektor. 
 

1.9 Dokumentets historik 
 

Planen upprättades ursprungligen 2017 och har reviderats under 2020. Målsättningen är att planen fortsätt-
ningsvis skall revideras varje år av den nya internationaliseringsgruppen. 
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2. Internationaliseringsarbetet ur ett historiskt perspektiv 
 

Vuxenutbildningen i Karlshamn påbörjade sitt internationella arbete på allvar genom deltagande i olika pro-
jekt 2013 när en av verksamhetens lärare deltog i kursen Empowering your ICT-skills genom Grundtvigpro-
grammet. Kursen handlade om digitalisering av skolan och fokuserade på nätbaserat lärande. Detta delta-
gande ledde till en diskussion om införande av en studieplattform för vuxenutbildningen och olika former 
för detta diskuterades. Tillsammans med andra kommuners vuxenutbildning i Blekinge gick man med i 
KORt-onlinesamarbetet som fanns inom gymnasieskolan i Blekinge och en gemensam studieplattform för 
vuxenutbildning och gymnasieskola skapades. Vuxenutbildningen behövde nu kompetensutveckling inom 
drift- och användande av det system som ligger till grunden för lärplattformen, Moodle, och det togs ett 
beslut om att skaffa denna kunskap genom deltagande i nya internationella projekt. Verksamheten ansökte 
om medel från Erasmus+ och fick detta beviljat. Totalt åtta ur personalen deltog i en eller flera av kurserna 
eLearning: Moodle for techies and system administrators, Spice up your teaching, Future education och eLearning in the 
classroom som ledde till kompetensutveckling inom digitalisering och språkutveckling. Genom detta lades 
grunden för vuxenutbildningens digitaliseringsarbete. För att ytterligare förstärka samarbetet mellan gym-
nasiekolans och vuxenutbildningens lärplattformsadministratörer deltog dessa i Canada Moodle Moot 2015 
genom Atlas Konferens. 
 

Under 2015-2016 fortsatte de internationella utbytena 
genom deltagande i Developing leadership profiency for effec-
tive team work and management, Internationalisation in educa-
tion – developing intercultural and communication skills for 
working with diversity, Professional communication skills, Spice 
up your teaching - methodology in practice today, Current issues 
in education - early school leaving, eLearning in the classroom 
och eLearning in the classroom – advanced inom ramen för 
Erasmus+. 
 
Deltagandet i dessa aktiviteter lade grunden för: 

 

 Omstruktureringen av vuxenutbildningens organisation med en ny ledningsgrupp samt en sam-
manslagning av verksamhetens olika delar till en gemensam verksamhet uppdelad i två huvuden-
heter; en för utbildning som utförs i egen regi och en för utbildning som upphandlas genom andra 
utbildningsanordnare. 

 En mer strukturerad stödverksamhet inom främst grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning 
med fokus på att erbjuda ett dagligt extra stöd för de elever som behöver det i sina olika ämnen.  

 Språkutvecklande kompetensutveckling inom affärsengelska för både administrativ personal i be-
hov av att kommunicera på engelska och lärarpersonal som arbetar med kurser inom administrat-
ion och kommunikation. 

 Aktivt arbete för att minska avhoppen från våra olika utbildningar genom en översyn av arbetssätt 
från första mötet med studie- och yrkesvägledare till hur man anpassar utbildningen i klassrummet 
efter elevernas förmåga och förkunskaper och införande av olika stödverksamheter som särskilda 
studiegrupper för elever med stora studiesvårigheter. All personal inom vuxenutbildningen, bort-
sett från de som hade förhinder, deltog i denna aktivitet, totalt 37 personer; administrativa assisten-
ter, administratörer, studie- och yrkesvägledare, skolledare/rektor, lärare och verksamhetschef på 
förvaltningsnivå. 

 Spridning av digitaliseringsarbetet till nya kollegor och fördjupning av tidigare erfarenheter för den 
personal som redan var igång med arbetet. 

 
För programperioden 2016-2017 deltog inte vuxenutbildningen i några programutbyten utan arbetade vi-
dare med de erfarenheter som tidigare projekt hade givit. Många av projekten började nu bli en ordinarie 
del av verksamheten och olika projektgrupper som funnits avvecklades då det nu ansågs att det vidare ar-
betet skulle ske inom ramen för den dagliga verksamheten. 2017 var Karlshamns kommun en av tre finalister 
i UHRs utnämning Årets Erasmus+ Aktör för det internationaliseringsarbete som bedrivits inom grund- och 
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.  
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2017-2018 drev vuxenutbildningen ett projekt inom ramen för Erasmus+ med fokus på ledarskapsutveckl-
ing och att fortsatt minska avhoppen från utbildningar genom att bli bättre på inkludering av olika grupper 
med studiesvårigheter. Detta skedde genom deltagande i kurserna Human resourses management, Key comptences 
in sociocultural and educational inclusion of disadvantaged groups, Approaching multicultural issues and mixed ability classes 
och Human resourses management – continuation.  
 
Detta ledde till: 
 

 Nya rutiner, arbetssätt och sammansättning av verksamhetens ledningsgrupp. 

 Slutförande av omstruktureringen när det gällde övrig personal och verksamhet, och anställande av 
en ny verksamhetschef för den externt upphandlade verksamheterna. 

 Förbättrad stödverksamhet genom nya arbetsmetoder och ett ökat fokus på EUs nyckelkompeten-
ser. 

 
2018 deltog två lärare i olika kontaktseminarier, ett i Tyskland, Foster critical thinking and media literacy – 
strenghtening European democracy through adult education samt ett i Spanien, European cultural heritage in adult education. 
För en av deltagarna ledde det inte till något vidare projektdeltagande då man inte ansåg sig ha den tid som 
krävs för detta, för den andra deltagaren resulterade det i deltagande i en projektansökan för systematiskt 
kvalitetsarbete tillsammans med ett antal andra organisationer runt om i Europa. 
 
Sommaren 2018 arrangerades för första gången en Erasmus+ utbildning i Karlshamn när ITC International 
med säte i Prag, Tjeckien, arrangerade två olika kurser för totalt 16 lärare från hela Europa i vuxenutbild-
ningens lokaler. Vuxenutbildningen bidrog med möjligheter för kursdeltagarna att studera vår verksamhet, 
träffa svenska lärare samt hjälpte till med att ordna studiebesök med mera för deltagarna.  
 
Hösten 2018 var ekonomie doktor Emil Velinov från Skoda Auto University i Mladá Boleslav i Tjeckien på 
besök under två dagar och föreläste om hur man skall arbeta för att få ett lyckat förändringsarbete. Vad som 
ledare/chefer måste tänka på, vilka krav och förväntningar som kan ställas på personalen och hur man bör 
arbeta. Detta var en fortsättning på den utbildning som ledningsgruppen tidigare genomgått samt en upp-
start för hela personalen med det omstruktureringsarbete som skulle göras framöver. 
 
2018-2020 drev vuxenutbildningen ett nytt projekt inom ramen för Erasmus+ med fokus på hållbar ut-
veckling, både med avseende på miljö och människor. Personal från vuxenutbildningen deltog i kurserna 
Education for a sustainable development, Handling stress and avoiding burnout och Burnout prevention in a school system. 
 
Deltagande i dessa aktiviteter lade grunden för: 
 

 Nya aktiviteter för att öka medvetenheten om hållbar utveckling hos personal och elever. Införan-
det av ekologisk vecka i verksamheten, där man i samtliga ämnen skall lägga fokus på hållbar ut-
veckling och ekologiskt tänkande. 

 Ökad medvetenhet hos personal och elever om vikten av balans i livet och att göra medvetna häl-
sosamma val och ta sig tid till återhämtning och träning anpassad till den egna situationen. 

 
I januari 2020 besökte representanter från Vuxenutbildningen i Karlshamn Staatliches Berufliches Schul-
zentrum i Herzogenaurach i södra Tyskland inom ramen för förberedande besök för strategiskt samarbete 
inom Erasmus+. Det är tänkt att även ITC International i Tjeckien, ETPSICO i Portugal samt Ljudska 
univerza Koper i Slovenien skall vara delaktiga i detta projekt. Riktlinjer drogs upp för ett projekt inom 
vuxenutbildning med fokus på hur man bättre inkluderar och inspirerar immigranter att studera, och främst 
då inom yrkesutbildning. I samband med Covid19-pandemins utbrott så lades detta arbete tillfälligt på is 
och kommer återupptas igen när nya förutsättningar för att arbeta vidare med projektidén ges. 
 
2019-2021 har Vuxenutbildningen i Karlshamn startat upp ett projekt med titeln Innovativa lednings-, väg-
lednings- och undervisningsmetoder för att utveckla verksamheten och minska utanförskapet. I projektet är 
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det tänkt att genomföra jobbskuggning i både Tyskland och Slovenien samt genomgå kurser i Malta, Grek-
land och Tjeckien. Detta arbete är just nu pausat på grund av Covid-19 pandemin. 
 
Totalt har vi genomfört 23 aktiviteter med 126 deltagare utöver att vi stöttade vid Erasmus+ utbildningen 
som gavs i Karlshamn samt den föreläsning med ekonomie doktor Emil Velinov som genomfördes 2018. 
Till detta kommer stöd och support vid ansökningar och rapportskrivningar till olika projekt hos andra 
verksamheter.  
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3. Verksamhetens mål med internationalisering 
 

3.1 Kortsiktiga målsättningar 2020-2021 
 

 Skapa vår nya HUT-grupp inom internationalisering 

 Att slutföra vårt pågående Erasmus+ projekt 

 Att bli ackrediterade inom ramen för Erasmus+ 

 Verka för att fler utbildningar inom ramen för Erasmus+ förläggs till Karlshamn 

 Öka erfarenhetsutbytet mellan verksamheter i olika länder 
 

3.2 Långsiktiga målsättningar 2020-2030 
 

 Höja kvalitén inom formell, informell och icke-formell vuxenutbildning i Europa: 
o Kontinuerligt arbeta för att möta de krav på internationalisering som finns i våra styrdoku-

ment 
o Vara en attraktiv arbetsgivare genom möjligheten till relevant kompetensutveckling inom 

pedagogik/didaktik/metodik och teknik 
o Påskynda och förbättra verksamhetens digitaliseringsarbete både genom att öka kompe-

tensen för verksamhetens anställda samt för våra elever 
o Att de av EU framtagna nyckelkompetenserna genomsyrar all utbildning 
o Skapa lärarutbyten med andra skolor/vuxenutbildningar genom skuggning och andra erfa-

renhetsutbyten som leder till skapande av nya nätverk både inom och utanför Europa 
o Öka samarbetet med andra organisationer, myndigheter och verksamheter som har ett in-

tresse i att vidareutveckla vuxenutbildningen 
o Aktivt arbeta för en hållbar utveckling av både verksamhet, ekonomi och människor 
o Aktivt arbeta för att möjliggöra studier även för de som har fysiska hinder att ta sig till 

skolan genom t ex funktionsvariationer eller att man bor på en plats där allmänna kommu-
nikationer inte möjliggör att man kan ta sig till skolan 

 Stärka den europeiska dimensionen av utbildning och lärande: 
o Verka för att bli bättre på att skapa inkludering av samhällsmedborgare genom att ge ut-

bildningar som är anpassade efter de personliga förmågorna 
o Att elever på våra yrkesutbildningar genomför delar av sin utbildning eller praktik i ett 

annat land för att öka deras efterfrågan både nationellt och internationellt 
o Att erbjuda elever möjlighet att genomföra dela av sina studier genom olika former av 

utbyten med skolor i andra länder 
o Öka förståelsen för vikten av grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rät-

tigheter genom att aktivt skapa nya internationella kontakter 
o Öka kunskapen om vårt europeiska arv och vikten av mångfald 
o Fortsätta arbetet med att förebygga och minska mängden avhopp från utbildningar 

 Öka kvalité på både grundläggande- och vidareutbildning inom yrkesutbildningsområdet i Europa: 
o Uppmuntra till ökade språkstudier parallellt med övriga studier, till exempel att kombinera 

en yrkesutbildning med studier i engelska eller moderna språk 
o Medverka till att ta fram utbildningspaket inom yrkesutbildning som är gångbara även in-

ternationellt 

 Bidra till skapandet av European Education Area genom: 
o Erbjuda en utbildning som är attraktiv för alla medborgare, oavsett ålder och socio-ekono-

misk bakgrund 
o Verka för att ge medborgarna alla de verktyg de behöver för att på bästa sätt förbereda sig 

för högre studier 
o Främja entreprenörskap, företagande och innovationstänkande genom att tillgodogöra sig 

relevanta kunskaper från andra länders verksamheter 
o Bidra till en positiv utveckling av vuxenutbildning i Europa och internationellt genom ak-

tivt deltagande i internationaliseringsprojekt inom till exempel Erasmus+, Atlas och Nord-
plus 
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o Att få fler utländska utbildningsanordnare att förlägga utbildningar till Karlshamn 
o Bli bättre på att använda plattformar som till exempel Epale för skapa möjligheter till sam-

arbete och spridningsaktiviteter 
o Ökat fokus på möjligheterna till validering av både formella, informella och icke-formella 

kunskaper 

4. Styrdokument som påverkar internationaliseringsarbetet 
 

4.1 Läroplan för vuxenutbildningen 2017; 
 

”Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår 
från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.” 
 
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på männi-
skors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell och etnisk mångfald. För individen är utbildningen 
oavsett studieform en social och kulturell mötesplats. […] Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder 
ska främjas.” 
 
”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa 
internationell solidaritet. Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om Europeiska unionen (EU) och dess betydelse för 
Sverige samt förbereda dem för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella 
perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.” 
 
”Vad utbildningen ska leda till finns även uttryckt i EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande, där kompetenser uttrycks 
som en kombination av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en individ kan behöva för att kunna nyttja sin fulla 
potential och aktivt delta i samhälls- och arbetsliv.” 
 
”Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som chef för lärarna och övrig personal i verksamheten har rektorn ansvar för 
verksamhetens resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: 
[…] 

 Stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen,  
[…]” 
 

4.2 Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 
 
”Utbildningens mål och karaktär 
 
 […] Inom sfi ska eleven utveckla sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och sin insikt i det egna lärandet. Eleven 
ska också utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med 
företeelser i vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige. […]” 

 

4.3 Kursplaner för komvux grundläggande 
 

4.3.1 Engelska, GRNENG2 
 

”Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang 
och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv.”   
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4.4 Ämnesplaner för komvux på gymnasial nivå 
 
4.4.1 Samhällskunskap 
 
”Ämnets syfte: 
 

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, 
samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå 
utifrån olika tolkningar och perspektiv.” 

 

4.5 Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå 
 

4.5.1 Engelska, SGRENG7 
 
”Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i 
internationellt studie-och arbetsliv.” 
 

4.6 Läroplan för vux och ämnesplaner för särvux gymnasial 
 

4.6.1 Samhällskunskap 2, SALSAM52 
 
”Centralt innehåll: 
 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  
 

 Internationella och globala samhällsfrågor, till exempel handel och kulturmöten.” 
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5. Målsättningar ur ett nationellt och europeiskt perspektiv 
 
Det finns ett antal nationella och internationella målsättningar som vi har valt att titta på och arbeta emot. 
 

5.1 Utbildning 2020 

 
EU har genom Utbildning 2020 satt samman ett antal mål för utbildningssektorn att arbeta mot. De fyra 
viktigaste gemensamma målen för alla EU-länder är: 
 

 Se till att livslångt lärande och rörlighet i utbildningssyfte blir verklighet 

 Förbättra utbildningens kvalitet och resultat 

 Främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap 

 Stimulera kreativitet, innovation och entreprenörskap inom all utbildning 
 
Man har även satt upp ett antal riktvärden som alla EU-länder förväntas uppnå till 2020. De som berör 
vuxenutbildningens målgrupp är: 
 

 Andelen 18-24-åringar som hoppat av skolan i förtid skall vara högst 10% 

 Minst 40% av alla mellan 30 och 34 år skall ha någon form av högre utbildning 

 Minst 15% av de vuxna ska delta i livslångt lärande 

 Minst 20% av alla högskoleutbildade och 6% av 18-34-åringarna med en grundläggande yrkesut-
bildning ska ha studerat eller praktiserat utomlands 

 Minst 82% av alla 20-34-åringar med gymnasie- eller högskoleexamen skall ha jobb 3 år efter ut-
bildningen 

 

5.2 European skills agenda – den europeiska kompetensagendan 
 
I korta drag handlar den europeiska kompetensagendan om hur Europa skall rusta sig inför framtiden inom 
tre huvudsakliga områden: 
 

 Hållbar konkurrenskraft (genom fokus på hållbar utveckling) 

 Social rättvisa (alla i EU skall ha rätt till utbildning och livslångt lärande) 

 Ökad motståndskraft mot kriser (att samhället är redo att agera när nästa kris kommer) 
 
De målsättningar som har satts upp för 2025 och som berör vuxenutbildningen är: 
 

 50% av alla vuxna i åldern 25-64 år skall ha deltagit i någon form av vuxenutbildning under de 
senaste 12 månaderna 

 30% av alla vuxna i åldern 25-64 år med låg utbildningsbakgrund skall ha deltagit i någon form av 
vuxenutbildning under de senaste 12 månaderna 

 20% av alla arbetslösa i åldern 25-64 år skall ha en nyligen genomförd utbildning 

 70% av alla vuxna i ålden 16-74 år skall ha grundläggande digitala kunskaper 
 

5.3 European Education Area 
 
European Education Area är en målsättning för 2025 att fullt ut nyttja möjligheterna att inom kultur- och 
utbildningssektorn för att skapa jobb, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och en europeisk identitet 
med all sin mångfald. 
 
De målsättningar som finns är: 
 

 Möjlighet till utlandsstudier skall vara en norm i all utbildning 
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 Genomförda utbildningar skall vara gångbara över hela EU 

 Alla medborgare inom EU skall vara trespråkiga 

 Alla medborgare skall ha tillgång till högkvalitativ utbildning, oavsett vilken socioekonomisk bak-
grund de har 

 Medborgarna i EU skall känna att de har en europeisk identitet baserad på vårt kulturella arv och 
vår mångfald 

 

5.4 Sveriges mål 
 
Utdrag ur Sveriges nationella mål för 2020 och som kan vara av relevans för vuxenutbildningen: 
 

 Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80 procent för kvinnor och män i 
åldrarna 20-64 till år 2020. Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring på arbets-
marknaden, såsom unga och utrikes födda, och genom att motverka långa tider utan arbete. Skill-
naden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska minska genom en ökning av kvinnors 
sysselsättningsgrad. 

 Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som är utanför arbetskraften (utom 
heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020. 

 Att andelen 18 till 24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska vara 
mindre än 7 procent 2020 och att andelen 30 till 34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial 
utbildning ska uppgå till 45-50 procent 2020. 

 På klimat- och energiområdet är Sveriges mål redan fastställda sedan tidigare. Sverige har åtagit sig 
att minska utsläppen av växthusgaser med 17 procent 2020 jämfört med 2005. Sveriges nationella 
klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40 procent lägre 2020 än utsläppen 1990. Målet gäller för de 
verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter inom EU (EU-ETS). 
Sverige har också åtagit sig att andelen förnybar energi ska öka till 49 procent 2020. Det nationella 
målet är satt till minst 50 procent av den totala energianvändningen 2020. Riksdagen har dessutom 
beslutat om ett mål för energieffektivitet, uttryckt som en minskad energiintensitet med 20 procent 
till 2020 jämfört med 2008. 

 

5.5 Relevant statistik 
 
I EU-kommissionens rapport Council recommendation on the 2019 National Reform Programme of Swe-
den and delivering a Council opinion on the 2019 Convergence Programme of Sweden, avsnitt 8, kan man 
läsa att kommissionen menar att det är av största vikt för Sverige att fokusera på att integrera lågutbildade 
och icke-EU immigranter på arbetsmarknaden och drastiskt minska gapet mellan icke-EU-födda kvinnor 
och kvinnor födda i EU/Sverige. Sverige bör satsa på att utbilda mer specialiserad arbetskraft och öka 
digitaliseringen. Det finns ett stort och ökande glapp i utbildningsnivå mellan olika sociala grupper. Ökade 
elevgrupper är ett problem för Sverige då det redan idag finns brist på utbildade lärare. 
 
I education and traning monitor 2019 kan man utläsa att avhoppen i svenskt utbildningsväsende ligger på 
9,3% i genomsnitt men att avhoppen bland män är 10,4% och bland utlandsfödda är 17,7%, det vill säga att 
man här ligger över uppsatta mål och insatser behöver göras.  
 
52% av de i åldersspannet mellan 30-34 år har en högre utbildning och att 29,2% av alla vuxna i åldern 25-
64 år har deltagit i vuxenutbildning av något slag. Svenska lärare i allmänhet bedömer att de behöver kom-
petensutveckling inom digitalisering, möta elever med särskilda behov samt att undervisa i multikulturella 
klasser/bättre språkkunskaper. 
 
Det finns en växande obalans mellan människors kunskaper och den kompetens som efterfrågas på arbets-
marknaden. 20% av den arbetsföra befolkningen inom EU anses inte ha tillräckligt bra kunskaper i att läsa, 
skriva och räkna. Detta begränsar medborgarna i sina möjligheter till personlig utveckling och leder i för-
längningen till svagare ekonomisk tillväxt. Det är därför av högsta vikt att genom de olika utbytesprogram 
som finns hitta metoder som når fram till denna grupp medborgare och leder till att de kan vidareutbildas. 
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Framför allt visar rapporterna att det är elever med invandrarbakgrund som har svårt att anpassa sig till 
inlärningsmiljöerna. Lärarkåren behöver här stöd och vägledning samt goda exempel att följa för att bättre 
kunna tillgodose elevernas behov i klasser med större mångfald och flerspråkighet. 
 

 

6. Genomförande av projekt 
 
Det generella arbetssättet för deltagare i olika aktiviteter är enligt följande: 
 

1. Verksamheten utlyser möjligheten att deltaga i en eller flera aktiviteter 
2. Intresserade personer anmäler intresse alternativt kontaktas av skolledning med önskemål om att 

aktuell personal skall deltaga 
3. Sammanställning görs av intresseanmälningar samt motiveringar till deltagande i aktivitet 
4. Rektor gör urval av deltagare om antalet intresserade överstiger antalet planerade platser 

a. Personal som tidigare inte har deltagit i utbytesaktiviteter skall prioriteras  
b. Fördelningen av platser skall i den mån det går ske så rättvist som möjligt med avseende 

på kön, ålder, etniskt ursprung, utbildningsnivå etcetera 
c. Personal med nyckelpositioner kan prioriteras 
d. Rektor skall kunna motivera varför någon inte blivit utvald 

5. Utvalda deltagare kontaktas och förbereds för aktiviteten 
6. Kontrakt skrivs mellan sändande och mottagande organisation 
7. Kontrakt skrivs mellan verksamheten och deltagande personal 
8. Erasmus+ koordinator ser till att alla nödvändiga bokningar med mera utförs 
9. Ekonomiavdelningen betalar ut förskottstraktamente 
10. Erasmus+ koordinator ser till att samtliga deltagare uppdateras om säkerhetsläge och andra prak-

tiska detaljer om utbytet 
11. Deltagande i aktivitet sker 
12. Erasmus+ koordinator/rektor håller löpande kontakt med deltagarna och håller sig underrättade 

av hur aktiviteten fortgår 
13. Efter hemkomst skall deltagare vid nästkommande APT och/eller enhetsmöte delge sina kollegor 

sina erfarenheter 
14. Praktiskt erfarenhetsutbyte sker genom workshop, studiedag etcetera 
15. Uppföljning/utvärdering sker av deltagande persons/enhetens/verksamhetens tillgodogörande av 

införskaffade erfarenheter 
16. Erasmus+ koordinator samlar in information för kommande projektavslut 

 
Det faller på varje deltagare att se till att de har alla nödvändiga förutsättningar för att kunna deltaga i de 
aktuella aktiviteterna, till exempel nödvändiga språkkunskaper. Finns behov av olika förberedande aktivite-
ter så skall detta meddelas Erasmus+ koordinator och/eller rektor i god tid så att möjlighet att tillgodose 
dessa behov finns. Varje deltagare är skyldig att se till att ha aktuella personliga dokument så som pass, 
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europeiskt försäkringskort och visum i de fall det krävs. Mottagande organisationer skall i den mån det är 
möjligt kontakta deltagarna och delge nödvändig information innan utbytet sker. 
Det faller på verksamheten att se till att alla nödvändiga försäkringar och resedokument i övrigt finns till-
gängliga vid aktivitetens början. Erasmus+ koordinator skall löpande fram till aktuell aktivitet tillsammans 
med mottagande organisation bedöma det aktuella säkerhetsläget på platsen för aktiviteten. Erasmus+ ko-
ordinator skall se till att alla nödvändiga kontaktuppgifter finns både för deltagare, sändande och mottagande 
organisation. 
 
I samband med planeringen av en aktivitet skall det göras upp en plan för resterande projekttid när det är 
rimligt att spridning av erfarenheterna skall ske så att de kan utvärderas i tid innan projektavslut. 

7. Uppföljning 
 
Resultatet av genomförda aktiviteter skall mätas genom att: 
 

 Samtal med rektor/enhetschef i samband med medarbetarsamtal 

 Diskussioner och utvärderingar inom respektive enhet 

 Enkäter till elever och personal 

 Samtal/enkät mellan mottagande organisation och deltagare efter genomförd aktivitet 

 Löpande kontakt mellan Erasmus+ koordinator/rektor och deltagare 
 
Före avresa skall önskade lärandemål sättas upp för aktiviteten, och efter hemkomst skall avstämning ske 
för att stämma av om dessa uppfylldes. 
 
Efter genomförd aktivitet skall deltagare erbjudas deltagarintyg från mottagande organisation men även till-
delas ett Europass för den aktuella aktiviteten. Kopior till dessa skickas till personalkontoret. 
 
Vi ska ta fram tydliga mätbara mål för att se om våra insatser har gett resultat. Dessa mål skall sättas upp i 
samband med att aktiviteten planeras och skall sedan löpande följas upp minst en gång var sjätte månad 
under två års tid. Har målen uppnåtts anses då aktiviteten vara lyckad och resultatet är den del av det regul-
jära arbetet, om det inte har uppnåtts skall det utredas vad det är som inte fungerat och hur detta kan 
åtgärdas, antingen genom ett nytt projekt eller genom att göra nya förändringar i verksamheten i enlighet 
med den genomförda aktiviteten. 
 
Ett av huvuduppdragen för den nya internationaliseringsgruppen kommer vara att ta fram nya rutiner för 
hur uppföljning skall ske. 

8. Spridningsaktiviteter 
 
Den första spridningsaktiviteten som verksamheten genomför är en Kick-off för berörda deltagare. Här ges 
den info som gäller för projektet samt ger möjlighet till diskussioner och planering och genomförande.  
 
Efter genomförd aktivitet ligger ansvar på deltagaren att sprida sina erfarenheter till sina närmsta kollegor 
genom diskussioner i kollegiet samt en kortare presentation av genomförd aktivitet på nästkommande 
APT/enhetsmöte. Det åligger även deltagarna att sprida sina erfarenheter i andra nätverk, till exempel sam-
verkan med gymnasieskolan eller inom samverkansorganet Gränslöst. 
 
I de flesta fall skall deltagandet utmynna i en aktivitet under en studiedag, vid APT eller annan gemensam 
verksamhetstidpunkt. Här kan det ske i form av föreläsning, workshop eller annan lämplig aktivitet. Mål-
sättningen med detta är att se till att spridningen leder till att den nya kompetensen blir en del av den dagliga 
verksamheten och kommer alla, både personal och elever till gagn. 
 
Skolledning och/eller Erasmus+ koordinator bjuder in media och andra lämpliga organisationer för inform-
ation om planerade eller utförda aktiviteter när man anser detta lämpligt. 
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Information om utförda aktiviteter sprids i verksamhetens sociala mediekanaler samt verksamhetens hem-
sida. 
 
Erasmus+ koordinator skall se till att projektens framsteg löpande uppdateras i de digitala verktyg som 
programmen tillhandahåller. 
 
Det kommer att falla på den nya internationaliseringsgruppen att arbeta med hur vi kan bli bättre på sprid-
ningsaktiviteter. Några förslag som kommit in och som det skall diskuteras är: 
 

 Hur blir vi bättre på att sprida information om vad vi gör under själva aktiviteterna, och inte bara i 
efterhand som vi gör nu. Erasmus+ blogg/Instagram? Mer aktiva i massmedia när det sker utbyten 

 

 UHR och ITC har erbjudit sig tidigare att komma hit och hålla föredrag om utbyten om vi hade 
arrangerat någon aktivitet, t ex inom Gränslöst.  

 

 Börja använda Erasmus+ Project Results Platform; Europeiska kommissionens webbplats där pro-
jekt och resultat publiceras. 

 

 En skola i Stochholm berättade att efter varje utbyte görs en ”poster” som sätts upp i skolans 
korridor med bilder och text från utbytet. Kanske något för oss? Bygga vidare på foto-temat från 
Prag? Ny foto-tävling för varje utbyte? Videoklipp att sprida på Instragram/Facebook? 

 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Sida 18 av 28 

Vuxenutbildningen i Karlshamn – Internationaliseringsplan 
Rev 2 (2020) 

9. Verksamhetens kompetensutvecklingsbehov 
 
Under hösten 2020 har verksamhetens samordnare fått i uppdrag att inventera respektive enhets kompe-
tensbehov, både just nu och framöver i tid. Resultaten av inkomna önskemål finns sammanställda här. 
 

9.1 Administration, skolledning och ledningsgrupp 
 
Från administrationen har det främst kommit in önskemål om studier i engelska, fortsatt fokus på hälsa och 
välbefinnande från föregående projekt med nytt fokus på t ex kosthållning och välbefinnande. 
 
Från skolledningen har det inkommit önskemål om att studera hur bedömning sker i gemensamma ämnen 
mellan länder, till exempel matematik, engelska och naturvetenskapliga ämnen. Vad skiljer? Vad finns det 
för likheter? Hade vi enkelt kunnat validera kunskaper länder emellan på samma skolnivå? 
 
Att utveckla ämnen som är ämnesöverskridande, till exempel som Affärskommunikation där det kunde vara 
av intresse att låta språklärarna att jobbskugga inom administration eller ekonomi för att få en bättre förstå-
else för vilka facktermer som används och som eleverna behöver lära sig. På samma sätt bör lärare inom t 
ex ekonomi, administration och kommunikation få läsa mer språk både inom engelska och moderna språk. 
 
Skolledningen efterfrågar även erfarenheter från andra länder hur man jobbar med att utbilda nyanlända, 
främst hur man arbetar med yrkesutbildning för denna målgrupp. 
 
Fortsatt ledarutbildning för ytterligare utveckla ledningen av verksamheten. Gärna fortsatt utbildning och 
coachning av ekonomie doktor Emil Velinov som vi träffat innan så att vi arbetar med vår egen verksamhet 
under kursen och inte med en fiktiv verksamhet som det ofta blir annars. 
 

9.2 Lärcentrum 
 
Från Lärcentrum har det kommit in 
önskemål om att utbyta erfarenheter 
med andra liknande verksamheter i 
Europa. Man vill genomföra jobb-
skuggning hos studie- och yrkesväg-
ledare i andra länder och se hur de ar-
betar. Mer kunskaper om förbere-
dande och motiverande insatser mot 
presumtiva elever. Jobbskuggning 
hos verksamheter i andra länder för 
att se hur man samverkar mellan 
skola och arbetsliv. Deltagande i 
workshops om ämnena i andra län-
der. 
 
Även här efterfrågas språkutbildning, främst i engelska gärna med inriktning mot fackterminologi inom 
utbildning för att lättare kunna möte de elever som inte har svenska som modersmål men som kan kommu-
nicera på engelska. 
 
Inspiration om nya digitala hjälpmedel, både med avseende på studie- och yrkesvägledning, administration 
och utbildning.  
 
Främst söker man former av digitala och virtuella utbyten, man undviker gärna att resa om man kan. Ska 
man resa ser man gärna att det är 2-3 personer från verksamheten som åker samtidigt för att på ett effektivt 
sätt kunna jobba med ämnet när man kommer tillbaka hem igen. 
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9.3 Lärvux 
 
Från Lärvux har det kommit in önskemål om att få en mer riktad fortbildning mot den elevgrupp som går 
där och de svårigheter som de kan uppleva i sin inlärningssituation. Man upplever att man delar dessa pro-
blem med de elever på SFI som är analfabeter och ser möjligheter till samarbete där mellan enheterna inom 
kompetensutveckling inom detta område. Mer kunskaper om funktionsvariationer av olika slag samt nya 
arbetsmetoder och pedagogiska metoder.  
 
Digitalisering med inriktning på lämpliga appar och program både för dator och plattor. 
 
Fördjupade kunskaper inom bildämnet, både olika tekniker för teckning och målning, men även filmpro-
duktion och andra praktiska delar. 
 

9.4 SFI 
 
Från enheten för Svenska För Invandrare, SFI önskar man mer kompetensutveckling inom digitalisering, 
främst hur man kan erbjuda elever flexiblare lösningar med distansupplägg. Dels fokus på verktyg, dels 
erfarenheter och utbyte kring upplägg och genomförande, bedömning och pedagogik.   
 
Man vill även arbeta mer för att kunna erbjuda yrkesutbildningar i kombination med SFI tidigare än idag, 
att fler ska kunna kombinera en språkutbildning med en yrkesutbildning gör att man får praktisk omsättning 
av sina språkkunskaper och får en naturlig motivation till att utvecklas. Man vill studera hur man i andra 
länder arbetar med nyanländas väg till arbete tillsammans med språkinlärning.  
 
Enheten vill även utveckla sitt arbete med att ta emot elever med kort utbildningsbakgrund och hantera 
deras första skoltid på ett bra sätt. Även här vill man studera hur man i andra länder arbetar för hur eleverna 
ska tillgodogöra sig kunskaper kring samhället, skola, arbete med mera. Kan man kombinera med prak-
tik/praktisk utbildning, utöver fokuset på språkinlärning?  
 
Man vill även bli bättre på att arbeta med elever med migrantbakgrund som har funktionsvariationer och se 
hur man i andra länder inkluderar i dem i den vanliga språkutbildningen. Mer kunskaper om hur elevens 
bakgrund och förutsättningar inför skolgång i ett annat land påverkar deras resultat. Vilka möjligheter att 
upptäcka och testa finns? Vilka stödfunktioner är tänkbara?  
 

9.5 Grundläggande vuxenutbildning 
 
Från enheten för grundläggande vuxenutbildning önskar man kompetensutveckling inom hur man fram-
ställer digitala hjälpmedel till eleverna, till exempel instruktionsfilmer.  
 
Ökade kunskaper i användning av olika digitala verktyg för att underlätta distansstudier utöver de plattfor-
mar som vi idag har. Gärna ha utbyten med verksamheter i andra länder som har stor erfarenhet av distans- 
och fjärrundervisning. 
 
Utveckling av språkundervisning på distans; bedömningsmetoder för distansstudier och lämplig program-
vara/appar att använda med språkfokus.  
 
Kunskaper om hur man kan nå nya målgrupper av elever med hjälp av distansundervisning; till exempel 
socio-ekonomiskt utsatta grupper eller elever med funktionsvariationer. 
 
Utbyte av erfarenheter med språklärare i andra länder hur de arbetar med undervisning i sina länder både 
som modersmål och som andraspråk. 
 
Mer kunskaper om arbete med arbetsmiljö inom skola och utbildningsväsende. 
 
Ökade kunskaper om arbetssätt för att motverka kränkningar och diskriminering. 
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9.6 Gymnasial vuxenutbildning 
 
Från enheten för gymnasial vuxenutbildning önskar man kompetensutveckling inom digitalisering och då 
främst med inriktning mot distans- och fjärrundervisning, en ökad kunskap om arbete mot en hållbar miljö 
och ett högre miljöansvar. Man vill även öka kompetensen inom arbete med vuxna med olika NPF-diagno-
ser (studiesvårigheter eller funktionsvariationer) och hur man lättare kan inkludera nyanlända i undervis-
ningen. Metoder för att nå ut till socioekonomisk utsatta grupper för att öka utbildningsnivån där. Bli bättre 
på att arbeta med EUs nyckelkompetenser och värderingar (Lissabonfördraget) i utbildningen, främst för 
att öka språkmedvetenheten, flerspråkighet för eleverna och en ökad fokus på tvärvetenskap inom enheten. 
 
Det finns även önskemål om kompetensutveckling inom entreprenörskap, utomhusundervisning, projekt-
ledning, validering av formella och icke-formella kunskaper, programmering samt matematikdidaktik. 
 
Man deltar gärna också i olika former av virtuella samarbeten, främst inom språkutveckling och flerspråkig-
het samt programmering. 
 
Man vill gärna ta del av erfarenheter av utvecklingsarbete från vuxenutbildning i andra länder, främst deras 
arbete med digitalisering, inkludering av elever med studiesvårigheter/funktionsvariationer, öka lusten att 
lära samt arbete med nyanlända vuxna, genom att aktivt delta i jobbskuggning, men även genom att ta emot 
lärarkandidater från andra länder när det är möjligt. 
 
Arbeta för att erbjuda utlandspraktik (APL) för våra elever, intresse finns, inte minst hos administratörsele-
verna. 
 

9.7 Omvårdnads- & barn- och fritidsutbildningen 
 
Inget inkommit i tid till framställandet av denna plan. Planen kommer uppdateras när enheten kommer in 
med önskemål. 
 

9.8 Gemensamma kompetensutvecklingsbehov 
 
Sammanfattningsvis kan man av den genomförda inventeringen att de viktigaste områdena att arbeta med 
när det gäller kompetensutveckling på enhets- och verksamhetsnivå är: 
 

 Digitalisering; främst med fokus på fjärr- och distansundervisning 

 Digitalisering; nya verktyg för kommunikation och undervisning 

 Digitalisering; produktion av instruktionsfilmer 

 Språkutveckling; administrativ personal behöver fördjupad engelskundervisning med fokus på skol-
relaterad terminologi 

 Språkutveckling; ökad kompetens hos språklärarna, främst för undervisning med elever som har 
obefintlig eller dåliga erfarenheter från tidigare studier 

 Språkutveckling; öka möjligheterna för kombinationen språkstudier/yrkesutbildning 

 Inkludering av elever med studiesvårigheter/funktionsvariationer 

 Inkludering av elever med immigrantbakgrund 

 Inkludering av elever från socioekonomiskt utsatta grupper 

 Ledarskap; fortsatt coachning och utveckling av ledningsgruppen 

 Verksamhetsutveckling; aktivt ta del av hur vuxenutbildningar i andra länder arbetar 

 Verksamhetsutveckling; hitta nya redskap för att testa av elevers tidigare kunskaper och erfarenheter 

 Hållbar utveckling; ökad kunskap inom ämnet, mer fokus på att känna ett miljöansvar 

 Hållbar utveckling; ett fortsatt fokus på hälsa och välbefinnande, till exempel hälsosam kosthållning 
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Målsättningen är att arbeta parallellt med verksamhetens-, enheternas- och enskilda medarbetares kompe-
tensutvecklingsbehov. Det vill säga att varje år kommer ett antal insatser att göras för att främja hela verk-
samhetens behov, men även att enhets- och personalspecifika behov väljs ut varje år för att hela tiden se till 
att det sker en utveckling där behovet är som störst just nu. 
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10. Hur vi ska uppnå målsättningar och kompetensutvecklingsbehov 
 

Vi ska uppnå våra mål och tillgodose våra kompetensutvecklingsbehov genom att låta vår personal aktivt 
vara delaktiga i att finna kurser, projekt och andra aktiviteter som gör att verksamheten uppfyller de önske-
mål och behov som finns. Detta skall ske både genom deltagande i aktiviteter inom den egna verksamheten, 
lokalt, regionalt, nationellt och på internationell nivå. Vi ska fortsätta att använda de kanaler som vi använder 
oss utav idag och ha vår certifiering inom Hållbar Skola som utgångspunkt för vårt strategiska kvalitetsar-
bete. 
 
På lokal nivå kan vi främst arbeta för att öka samarbete mellan olika myndigheter och verksamheter; som 
att till exempel utvidga samarbetet med Arbetsförmedlingen för att bättre matcha deras klienter mot lämp-
liga utbildningsinsatser, bistå näringslivet med aktuell och kvalitativ kompetensutveckling både för personal 
i verksamheten, men även för personal som av olika anledningar behöver lämna verksamheterna. Vi skall 
fortsatt uppmuntra personal till fritidsstudier inom ämnen som de anser sig behöva kompetensutvecklas i 
och aktivt deltaga i utbildningar och workshops som ges av Skolverket och liknande aktörer. Genom ett 
djupare samarbete med lokala, regionala och nationella myndigheter och näringsliv kan vi anpassa utbild-
ningar efter arbetsmarknaden och framtida behov. På så sätt kan vi även tillsammans öka intresset för ent-
reprenörskap, företagande och innovationstänkande. 
 
Vi behöver fortsätta vårt arbete med marknadsföring i sociala medier, via olika samarbetsorgan och myn-
digheter för att nå ut till de grupper som har störst behov av vår verksamhet. Vi behöver utveckla vårt 
deltagande på olika digitala plattformar så som till exempel Epale för att skapa nya kontakter och nätverk 
runt om i Europa för att hitta nya vägar till olika projekt och erfarenhetsutbyten. 
 
Genom internationaliseringsarbetet är det verksamhetens plan att vi skall kunna ta del av hur andra verk-
samheter runt om i världen, dock med ett fokus på Europa, arbetar för att utveckla vuxenutbildningen och 
stimulera till det livslånga lärandet. Genom att delta i jobbskuggning i andra länder samt erbjuda lärare från 
andra länder att genomföra jobbskuggning hos oss och ta emot lärarkandidater från andra länder kan vi ta 
del av varandras erfarenheter, kunskaper och rutiner. På så sätt kan vi hjälpa varandra att hitta nya vägar och 
lösningar på de utmaningar som våra verksamheter står inför. 
 
Genom utbyten kan vi få inspiration hur man arbetar med nyckelkompetenserna, hur man arbetar med 
inkludering av grupper som står långt från arbetsmarknaden, har svårt att ta sig till lärosätet, hur man före-
bygger avhopp, inspirerar och stödjer elever med studiesvårigheter och ta del av hur digitaliseringen genom-
förs i andra länder. Genom att kombinera detta med deltagande i olika kurser får vi både teoretiska och 
praktiska kunskaper att omsätta till situationen i vår egen verksamhet.  
 
Vi har tidigare främst fokuserat på deltagande i olika kurser med inriktning på de utvecklingsområden som 
verksamheten har sett behov inom och kommer framöver fortsätta med detta, men det kommer inte nöd-
vändigtvis vara huvudfokus då vi sett ett ökat intresse i personalen att istället för andra former av kompe-
tensutbyten som till exempel jobbskuggning och strategiska samarbeten. Flera av de utbildningsaktörer som 
vi genom våra tidigare utbyten har kontakter och samarbeten med är intresserade utav att utveckla nya 
strategier för hur vi skall tackla gemensamma utmaningar och vi vill här ha olika former av strategiska pro-
jekt, både fysiska och virtuella för att gemensamt utveckla vuxenutbildningen i Europa, tillsammans ta del 
av aktuell forskning och utveckling inom teknik/digitalisering och pedagogik/metodik/didaktik samt hur vi 
tillsammans kan arbeta för att skapa utbildningar som är internationellt gångbara utan behov av omskolning 
för att man kommer till ett nytt land samt utveckla metoder och rutiner för att på ett enkelt sätt ta till vara 
på och validera kunskaper oavsett om de kommer från formella eller informella kanaler. 
 
Vi skall vid kartläggning och planering av elevernas tidigare erfarenheter och önskemål om studier ha ett 
ökat fokus på språkstudier parallellt med deras övriga studier. Vi ska se över möjligheterna för yrkesstu-
derande elever att genomföra delar av sin utbildning och praktik i andra länder till exempel genom att ge-
nomföra en kurs inom omvårdnadsutbildningen hos en vuxenutbildning i Tyskland eller erbjuda en elev 
inom vår administrativa utbildning APL i en verksamhet på Malta. Vi har tydligt märkt hur känslan av att 
tillhöra något större ökat hos den personal som deltagit i olika utbyten, och vi tror att det hade varit ett bra 
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verktyg för våra elever för att öka förståelsen för grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter genom att delta i utbyten och få ta del av andra länders kultur och traditioner.  
 
Genom ett fortsatt arbete med att försöka få andra utbildningsanordnare runt om i Europa att förlägga 
utbildningar till Karlshamn så ökar vi intresset för internationalisering på lokal och regional nivå. Kan vi 
dessutom få fler lokala och regionala aktörer att delta i dessa samarbeten ökar genomslagskraften ytterligare. 
Genom att fokusera på att studera Karlshamns kommuns siffror i relation till de regionala, nationella och 
europeiska målsättningar som finns inom utbildning och sysselsättning kan vi snabbt se vilka verksamhets-
områden vi behöver fokusera på och vidareutveckla just nu för att uppnå dessa mål för våra medborgare i 
kommunen.  
 
Vi ska fortsätta vårt förebyggande krisarbete genom att aktivt genomföra aktiviteter som förbereder både 
personal och elever. Vi är idag en hjärtsäker skola där all personal årligen genomför utbildning inom HLR, 
där målsättningen är att alla elever skall få motsvarande utbildning där vi i dagsläget har det som ett obliga-
toriskt inslag på alla sammanhålla yrkesutbildningar. Vi genomför regelbundet, i samarbete med gymnasie-
skolan brandövningar och ställde under några dagar om från utbildning på plats till fjärr- och distansunder-
visning för alla elever i samband med utbrottet av Covid-19. Genom att ta del av hur man arbetat med detta 
i andra länder kan vi tillgodose våra egna behov av att i framtiden vara ännu bättre förberedda för hur vi ska 
agera när vi ställs inför olika krissituationer.  

11. Tidsplan för internationaliseringsarbetet 
 
2020 Fortsatt arbete med förberedelser för att slutföra påbörjat Erasmus+ projekt. Projektet 

har förlängts på grund av Covid19-pandemin och det finns förslag på att förlänga pro-
jektet ytterligare om det inte går att genomföra alla aktiviteter inom ramen för den nu 
pågående projekttiden. Ansökan om ackreditering inom Erasmus+ för perioden 2021-
2027. 

 
2021 Uppstart av internationaliseringsgruppen. Genomföra de aktiviteter som vårt pågående 

Erasmus+ projekt har beviljade mobiliteter för under våren och försommaren. Två 
jobbskuggningsaktiviteter, en i Tyskland och en i Slovakien. Kursaktiviter i Tjeckien och 
Grekland samt en som inledningsvis planerats till Malta men som troligtvis kommer att 
få ersättas med annan liknande aktivitet i annat land. Om vår ansökan om ackreditering 
godkänns kommer arbete med projekten inom ramen för denna att påbörjas under hös-
ten. Slutrapportskrivning för aktuellt Erasmus+ projekt. Uppdatera enheternas kompe-
tensutvecklingsbehov under hösten och föra in dessa i internationaliseringsplanen. Ta 
emot skolpersonal från vuxenutbildningar i Tyskland, Slovakien och Portugal inom ra-
men för Erasmus+. Återuppta arbetet med projektansökan inom strategiskt partner-
skap efter jobbskuggningsaktiviteterna hos oss har genomförts. 

 
2022 Skicka in ansökan för strategiskt partnerskap med tilltänkta partners. Arbeta vidare med 

uppsatta mål inom ackrediteringen för Erasmus+. Utvärdera genomförda aktiviteter 
och begära in nya önskemål om fortbildningsbehov från de olika enheterna och föra in 
dessa i internationaliseringsplanen. Uppdatera Erasmus+ ackreditering vid behov. 

 
2023-2030 Fortlöpande arbeta vidare med målen inom ackrediteringen av Erasmus+, genomföra 

utbyten i enlighet med strategiskt partnerskap. Fortsatt uppdatering av international-
iseringsplan baserat på aktuella förvaltningsbeslut, ledningsbeslut och önskemål från 
verksamheten om kompetensutveckling. Uppdatering av Erasmus+ ackreditering vid 
behov. Genomfört våra första internationella elevutbyten med andra vuxenutbildningar 
i Europa. Karlshamn är en permanent plats för utbildningar och utbyten inom 
Erasmus+ med hjälp av utbildningsanordnare från andra länder. Aktivt arbeta för olika 
former av virtuella utbyten och ta emot lärarkandidater från andra länder. 
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12. Kontakt 
 

Vill du veta mer om vårt internationella arbete eller har du frågor om internationalisering är du varmt väl-
kommen att kontakta vår rektor eller Erasmus+-koordinator. 
 
 
Maria Olsson Aasen   Jim Nilsson 
Rektor    Erasmus+-koordinator 
Vuxenutbildningen i Karlshamn  Vuxenutbildningen i Karlshamn 
E-post: maria.olssonaasen@utb.karlshamn.se  E-post: jim.nilsson@utb.karlshamn.se 
 

  

mailto:maria.olssonaasen@utb.karlshamn.se
mailto:jim.nilsson@utb.karlshamn.se
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Det vi lär oss av glädje glömmer vi aldrig. 
 

/Alfred Mercier 

 

 

Utbildning handlar inte om att lära sig 

fakta, utan om att lära sig tänka.  

Utbildning är det som finns kvar efter man 

glömt det man lärde sig i skolan. 

/ Einstein 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


