Save the date!

Yrkesutbildningar
Nästa start 13/1

Distanskurser
Nästa start 13/1

Öppet Hus
vuxenutbildningen
På Lärcentrum

DECEMBER 2019
NYHETSBREV
Året närmar sig sitt slut och en summering visar att vi
tillsammans i Gränslöst haft ett bra år där vi under 2019
genomfört fler årsstudieplatser av yrkesutbildningar än
tidigare. Våra satsningar med att få fler i utbildning ger
resultat! Samverkan med andra kommunala verksamheter
och Arbetsförmedlingen i kombination med nya arbetssätt
och strukturerad marknadsföring ger resultat. Nu kör vi sista
spurten inför det nya året med fokus att även 2020 ska bli ett
bra år då vi levererar kompetens till våra arbetsgivare!
Vi önskar er alla en GOD JUL och

ETT GOTT NYTT ÅR

27/1
kl 12.30-14.00
SYV@ ut b.k

Framtidsmässan den
5 mars 2020
kl 09.00-14.00
VUXENUTBILDNINGEN I
KARLSHAMN
VÄGGASKOLAN
Väggavägen 2,
Byggnad A, 374 81 Karlshamn

LÄRCENTRUM
Biblioteksgatan 4, 37481 Karlshamn

www.karlshamn.se/vux
SYV@utb.karlshamn.se

Payam kom till Sverige från Afghanistan 2015!
– Det var en tuff tid minns jag. Ett nytt land och jag
kände ingen så det var inte så roligt.
-Nu känns det jättebra eftersom jag fått en anställning
på byggnadsfirman JSB.
Det tack vare ett lyckat integrationsarbete från
vuxenutbildningens sida som hjälper folk att komma in
i arbetslivet.

Foto: Lena Ehring

Utbildningen är cirka 50 veckor och förutom praktiken
får eleverna läsa alla teorikurser som behövs.

- Kurser som ritningsläsning, mätteknik, byggnadslära,
materiallära och konstruktioner ingår, berättar Peter Wallin, yrkeslärare på vuxenutbildningen och
gymnasieskolan i Karlskrona. Nästan 100% av de elever som Peter Wallin hjälpt har fått en
anställning.
– Jag trivs väldigt bra på JSB, alla har hjälpt mig mycket med hur jag ska göra, Det är kul att bygga
och se saker växa fram som tex här på Mörrums Golfklubb. Jag har lärt mig jättemycket och vill
fortsätta lära mig avslutar Payam.
Intresserad av byggutbildning?
Kontakta studievägledningen syv@utb.karlshamn.se

Samverkan med Arbetsförmedlingen
Under de senaste åren har vuxenutbildningen på
olika sätt samverkat med arbetsförmedlingen bland
annat genom de så kallade trepartssamtalen men
också medverkan vid olika mässor och event.
I november var vuxenutbildningen i Karlshamn
inbjuden tillsammans med länets folkhögskolor till
Arbetsförmedlingen I Karlshamn för att representera
vuxenutbildningen i länet.
Vi presenterade vuxenutbildningen som studieform,
hur utbudet ser ut mm. Mingel och fika gav sedan
möjligheter att prata med ungdomarna och svara på deras frågor, Eftermiddagen avslutades med
en föreläsning av Micke Gunnarsson som med sin energi och sitt raka sätt att kommunicera nådde
fram till ungdomarna med sitt budskap.

Den ständiga frågan som nog alla fått
många gånger ställdes:
- Vad ska du bli (när du blir stor)?
- Du ska inte bli något! Du är redan något!
- Vad du ska syssla med, jobba med, det
är en helt annan fråga!

Bli kock inom vuxenutbildningen
Vi kan erbjuda en ettårig utbildning till kock inom restaurang och storhushåll.
Utbildningen startar två gånger/år och nästa start är i januari 2020
Andreas Grankvist är en av dem som i höstas att påbörja kockutbildningen
-Jag arbetat som säljare i drygt 20 år och personlig assistent i tre år men
att börja skolan igen för att utbilda mig till kock är nog bland det roligaste
jag någonsin gjort.
Så om du nu går och funderar
på att börja skolan igen, tveka
då inte!
-Just nu jobbar vi med kött och
olika styckningsdetaljer berättar Mikael Björk, en av
lärarna på restaurang och livsmedelsprogrammet, som
visade styckning av lamm.
Vill du bli kock?
Utbildningen startar nästa gång 13 januari.
Läs mer och ansök här: https://open24.ist-asp.com/karlshamn/vux/Vux/Start

Måltidsbiträde
Det råder en stor brist på kockar och kökspersonal i hela landet. Genom utbildningen till
måltidsbiträde har nyanlända fått en möjlighet att upptäcka ett yrke som kan leda till jobb.
Yrket måltidsbiträde handlar om att assistera kockar med allt ifrån matlagning, städning, diskning
till att vara ute i matsalen.

Teori blandas med praktik
Utbildningen är ett samarbete mellan
Vuxenutbildningen i Karlshamn och
Karlskrona, Kostenheten och
Arbetsmarknadsenheten i Karlshamn
samt Arbetsförmedlingen. Den har
pågått under ett år och inleddes med
en orienteringskurs där deltagarna
fick lära sig grundläggande hygien
och matlagning.
Varje vecka därefter blandades teori
inom yrket med SFI, yrkessvenska
och praktik i något av de kommunala
köken. Upplägget bygger på Karlshamnsmodellen 2.0 där vi kombinerar studier med anställning
och genomför yrkesutbildning redan under SFI-studierna.
Upptäckt ett nytt yrke
Första gruppen måltidsbiträden avslutar sin utbildning den 10 December i år 2019. Flera av de
blivande måltidsbiträdena vill fortsätta studera vidare till kockar alternativt fortsätta arbeta inom de
kommunala köken.

Studievägledningen samlad!
From 1/1 2020 finns samtliga studievägledare inom Vuxenutbildningen i Karlshamn samlade på
Lärcentrum, Östra Piren, Biblioteksgatan 4
Vi hoppas kunna öka servicen och tillgängligheten och minska sårbarheten.
Aktuella telefontider, e-postadresser och Drop In tider hittar du här.
https://vuxenutbildningen.karlshamn.se/syv/vara-syv/
Välkomna hälsar Pia, Therese och Agneta

Boka SYV-tid online
I digitaliseringens värld och utmaningar har vi utökat vår service. Du kan nu boka tid online hos
studievägledare direkt via hemsidan.
https://vuxenutbildningen.karlshamn.se/syv/vara-syv/boka-tid-formular/

Tack för att du tar del av vårt nyhetsbrev! Vi mottar gärna förslag på förbättring av vårt nyhetsbrev ! Vtill du anmäla dig
till vårt nyhetsbrev? Maila agneta.andersson@karlshamn.se

