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Dnr BUN2018/0342-608

Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet
Dnr U2018/03652/GV

Remissvar till Komvuxutredningens slutbetänkande, en andra och en annan chans.
Ett Komvux i tiden: SOU 2018_71
Sammanfattning
Att ha en gymnasieexamen är en vattendelare för etableringen på dagens arbetsmarknad. Många når dock
inte examensmålen, har hoppat mellan olika utbildningar eller har en brokig utbildningsbakgrund vilket
gör det svårt att skapa en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen. I takt med att samhället förändras
har vuxenutbildningens uppdrag utvidgats till att även hantera utbildningsbehovet för utrikesfödda och
kompetensförsörja näringslivet med arbetskraft med rätt kvalifikationer.
Alternativa urvalsregler för gymnasial komvux
Urvalsreglerna till komvux ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som ska ha förtur vid
urval utan individer med störst behov av utbildningen
Kommentar: Förslaget stöttar de som har fullständig gymnasieexamen, men som upplever att de har valt
fel utbildning, att få en möjlighet till en ny utbildning och examen.
En mer flexibel högskoleförberedande examen
Gymnasieskolan sex studieförberedande program slås ihop inom komvux till tre bredare studieområden
och gymnasiearbetet ersätts med ett bredare komvuxarbete.
Kommentar: Förslaget förenklar för personer med äldre eller brokig utbildningsbakgrund att få en
högskoleförberedande examen från vuxenutbildningen.
En förenklad betygsskala
Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.
Kommentar: Nuvarande betygsskala fyller inte någon funktion som urvalsinstrument och dessutom
innebär ökad arbetsbelastning för lärare.
Kompetensutveckling
En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning samtidigt som möjligheterna
till kompetensutveckling för professionen ska stärkas. Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram ska
kompletteras så att de blir mer relevanta för vuxenutbildningen.
Kommentar: Vuxenutbildningens ställning behöver stärkas inom lärarutbildningen och befintlig personal
inom vuxenutbildningen har behov av kompetensutveckling inom vuxnas lärande. Vuxenutbildningen har
idag en målgrupp med behov av inslag av specialpedagogiska insatser, vilket utredningens förlag stödjer.

______________________________________________________________________________________________________________________
Postadress: 457 81Tanumshede Besöksadress: Kommunkontoret; Barn- och utbildningskontoret  0525-18000 vxl, Tel 0525-18065 direkt  Pg 824
20-1  Bg 429-8634 . Org.nr 212000-1348  www.tanum.se

2(2)

Helen Larsholt
Rektor
Mail: bun.diarium@tanum.se

Lina Magnusson
Förvaltningschef

