Stockholm 2019‐10‐21

Utbildningsdepartementet
Gymnasie‐ och
vuxenutbildningsenheten

Att. Anita Carlstedt

Yttrande över KLIVA:s delbetänkande På väg – mot stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
(U2019/02278/GV)
Lernia AB ställer sig positiv till utredningens delbetänkande och lämnar endast ett fåtal
synpunkter redovisat härefter.
Lernia ställer sig bakom utredningens tankar kring:
 Vuxenutbildningens breda uppdrag i vilket även ingår att främja personlig utveckling
 Att förändringar i vuxenutbildningen bör baseras på forskning och beprövad erfarenhet
 Att undervisning ska möta eleven där den befinner sig
 Att det åligger huvudmannen att avsätta tillräckliga och relevanta resurser (Lernia vill
understryka att detta även gäller vid upphandling av vuxenutbildnings‐entreprenader,
där huvudmannen som upphandlande myndighet behöver se till att kravställa
entreprenaden och även säkerställa att entreprenören tillförs tillräckliga resurser.)

Förslag om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända vuxna
Lernia välkomnar utredningens förslag om en sammanhållen utbildning i vilken eleven
garanteras en undervisningstid om minst 23 timmar i veckan under en fyraveckorsperiod och att
huvudmannen ska ansvara för en plan för den sammanhållna utbildningen.

Förslag om informationsöverföring från Arbetsförmedlingen till kommuner
Lernia tycker att det är värdefullt att Arbetsförmedlingen genom förslaget kommer att få
möjlighet och även skyldighet att lämna uppgifter till kommunerna om vilka individer som
anvisats till etableringsprogrammet och som enligt Arbetsförmedlingen omfattas av den s.k.
utbildningsplikten.
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Förslag om Skolverkets stöd till huvudmän
Lernia ställer sig positiv till förslaget som innebär att Skolverkets medel kan användas friare och
därmed i högre grad för utvecklingsstöd för nyanlända.

Elevhälsa, studiehandledning och studiehandledning som fjärrundervisning
Lernia delar utredningens uppfattning kring att elevhälsa, utbildning för studiehandledare och
studiehandledning via fjärrundervisning behöver undersökas ytterligare.

Kompetensutveckling för lärare och statistik inom vuxenutbildningsområdet
Ja, behoven av kompetensutveckling av lärare är stora och behöver kartläggas för att möjliggöra
effektiva och utökade satsningar på området. Utökad statistik behövs också för att på
vetenskaplig grund kunna fatta beslut om förändringar.
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