
Svenska ESF-rådet avsätter 5 miljoner kronor för att utveckla den
yrkesinriktade vuxenutbildningen
Det finns idag ett stort behov att hitta bättre vägar för lågutbildade personer att få yrkesutbildning som gör att de kan komma in på den
svenska arbetsmarknaden. Nu prövas modellen Regionalt yrkesvux, som är tänkt att tillhandahålla yrkesutbildning för vuxna på gymnasial
nivå. Genom Europeiska Socialfonden kan Svenska ESF-rådet bidra till att den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå bättre kan
möta arbetsmarknadens behov. Därför avsätter Svenska ESF-rådet 5 miljoner kronor för insatser som ska utgå från
utbildningsdepartementets uppdrag att utreda och föreslå utformning av ett regionalt yrkesvux.

Svenska ESF-rådets utlysning ryms inom ett av Europeiska socialfondens programområden som heter: ”Ökad samverkan och förstärkt
koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande”.

Regionalt yrkesvux

Den nya modellen för regionalt yrkesvux syftar bland annat till att höja kompetensen hos personer med kort tidigare utbildning, underlätta
nyanländas etablering och möta behoven av arbetskraft på arbetsmarknaden. I det arbetet behöver regionernas roll bli starkare och
samverkan ska ske nära arbetslivet för planering och genomförande av utbildningarna. Den nya modellen behöver komma på plats snabbt
och ska kunna skalas upp för att möta de utbildningsutmaningar som bland annat den stora flyktinginvandringen leder till.

Medlen som Svenska ESF-rådet avsätter i projektet ska användas för att:

utveckla och pröva metoder och samverkansformer för utformning av ett regionalt yrkesvux
få utvecklingsarbetet utvärderat
pröva hur goda resultat kan tillämpas och implementeras i ordinarie verksamhet, samt få spridning.

Målgrupp

Utlysningen vänder sig till nationella, regionala och lokala organisationer (t.ex. nationella myndigheter, regioner/regionförbund, kommuner
och branschorganisationer) som är direkt berörda av utformningen av ett regionalt yrkesvux. Insatserna ska riktas i huvudsak till personal
som i sin yrkesroll arbetar med yrkesvux.

” - Det känns bra att vi genom Europeiska Socialfonden kan bidra till att den yrkesinriktade vuxenutbildning på gymnasial nivå bättre kan
möta arbetsmarknadens behov, men också för att se hur regionernas roll kan stärkas. Det här är en av flera strategiska satsningar som
Svenska ESF-rådet gör för att stärka yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft.” säger Lars Lööw, generaldirektör för Svenska
ESF-rådet.

Utlysningen ”Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux” pågår. Projektet kan tidigast starta 18 april 2016 och kan pågå som
längst till och med 30 juni 2018. Maximal projekttid är 24 månader.

För mer information, kontakta Ingmar Paulsson, chef för nationell handläggning, 08-457 33 16. ingmar.paulsson@esf.se.

Länk till utlysningen


