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§ 44 2019.308 KUN

Kursutbud Campus 2020
Ärendebeskrivning
För att uppfylla kravet i 2 kap 25 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning att
utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året planeras fem ansökningsperioder år
2020.
Ansökningsperioderna för kursstarter gällande vuxenutbildning (gymnasiala och
grundläggande kurser) är januari, mars, maj, augusti och oktober. Därför skall kultur- och
utbildningsnämnden besluta om kursutbudet som erbjuds vid dessa fem ansökningsperioder
under 2020.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Förslag till kursutbud för 2020 biläggs tjänsteskrivelsen och innehåller inga stora förändringar
jämfört med 2019.
Förändringar i kursutbudet är främst beroende på efterfrågan och matchning av särskild
behörighet till Yrkeshögskolor. Vårdutbildningen fortsätter med kurspaket med och utan
språkstöd, validering och fristående kurser på plats och distans. Restaurang och livsmedel
med språkstöd ingår numera i ordinarie kursutbud. Vuxenutbildningen Campus Alingsås
erbjuder fortsatt fristående gymnasiala kurser i egen regi och distanskurser via den
upphandlade entreprenören Hermods AB. Vilka kurser som kommer att erbjudas på plats
respektive på distans är ännu inte helt fastställt, fördelningen kommer att göras utifrån hur
personalsituationen ser ut inför varje ansökningsperiod.
Utbudet gällande grundläggande kurser är samma som 2019. SFI har fortsatt regelbundna
starter var sjätte vecka. Utbudet inom Särskild utbildning för vuxna korrigeras regelbundet
utifrån elevernas behov och gällande personalsituation.
Då Vuxenutbildningen Campus Alingsås är huvudman för en yrkesutbildning Plåt och Svets i
samverkan med Göteborgsregionen ser vi under 2020 möjlighet till att erbjuda delar av det
yrkespaketet även i vår lokala ansökningsprocess. Vilka kurser som blir aktuella styrs av det
regionala söktrycket och då främst vid ansökningsperioderna mars och oktober.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer förslag till kursutbud för vuxenutbildning 2020.
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