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Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en
annan chans - ett komvux i tiden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inget finns att erinra om remissen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Linda Hansen Grundel (S) i handläggningen av
ärendet.
Sammanfattning
Komvuxutredningen presenterar sitt slutbetänkande En andra och en annan
chans – ett komvux i tiden (2018:71).
Arvika kommun upplever att utredningen har gjort ett gediget arbete och
belyst mycket viktiga delar inom vuxenutbildningen som verksamheten
länge efterfrågat. Utredningen har lagt in vuxenutbildningen i tiden. De
slutsatser och förslag som utredningen kommit fram till stämmer till stora
delar helt överens med de behov som verksamheten upplever dagligen.
Beslutsunderlag
Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018
Remiss - 2018:71 Komvuxutredningens slutbetänkande
Bedömning
Alternativa urvalsgrunder för gymnasial komvux
Utredningens förslag är helt rätt i tiden. Utredningens förslag till ändrad
prioriteringsregel välkomnas samt förändring av urvalsreglerna till yrkesvux.
Det gynnar karriärväxling och stegförflyttning på arbetsmarknaden.
En förenklad betygsskala för komvux på grundläggande nivå, sfi och särvux
på grundläggande nivå
Förändring av betygsnivåerna på Sfi o gruv som beskrivs i förslaget minskar
arbetsbelastningen för lärarna och det nuvarande betygsystemet har heller
inget större värde för eleven. Det visar mer att eleven gjort progression och
det kan avläsas med den föreslagna modellen. Ett mycket bra förslag.
En mer flexibel högskoleförberedande examen
Förslaget om en mer flexibel högskoleförberedande examen är positivt
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liksom att ta bort gymnasiearbetet. Det upplägget har plagierats från
gymnasieskolan men aldrig varit särskilt anpassat till vuxenelevers behov
och förutsättningar. Det har för vissa gjort studievägen orimligt lång med att
läsa in omfattande kurspaket för att landa rätt.
Kompetensutveckling
Specifik lärarutbildning för vux välkomnas. Vuxenutbildning kräver en
annan pedagogik och att förhålla sig till kraven på individualisering,
flexibilitet och kontinuitet är annorlunda än på grundskolan och
ungdomsgymnasiet. Behovet av specialpedagogisk kompetens lyfts upp.
Alltfler problem förekommer bland eleverna; fysiskt, psykiskt, socialt,
bristande förkunskaper, bristande motivation. Idag ställs från olika håll krav
på gymnasieexamen vilket inte alla har vare sig förutsättningar eller
motivation till och då behövs andra förhållningssätt och metoder inom vuxutbildarna – en specialpedagog kan bidra till detta.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet Utbildningsdepartementet
Verksamhetschef LoS
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