
Minnesanteckningar förda efter Nätverksträff med personal inom Särskild 
utbildning för vuxna i Kronobergs län den 19 november 2014

Närvarande:
Daniel Söderberg, rektor, Allbo Lärcenter, Marina Lennartsdotter, Tingsryd, 
Mikael Fredriksson, Tingsryd, Eva Nyqvist, Lessebo, Ulrica Alfredsson,Växjö, 
Viveca Evertsson, Växjö, Caroline Wanér, Växjö, Yvonne Johansson, Ljungby, 
Hans-Erik Pellgaard, Älmhult, Rickard Örnström, Alvesta, Magdalena 
Ankarfors, Alvesta, Majvi Håkansson, Alvesta och Harald Petersson, Alvesta

1. Ann-Mari Andersson, rådgivare på SPSM, informerade om SPSM:S 
verksamhet med särskild inriktning mot vuxna med 
funktionsnedsättningar inom Komvux, SFI och Särskild utbildning för 
vuxna. Ann-Mari har sedan en tid tillbaka ett särskilt ansvar mot just 
vuxna inom SPSM och deltog för att presentera sin verksamhet och för 
att inhämta önskemål om vilka behov av stöd vi har inom vår 
verksamhet.

2. Magdalena Ankarfors informerade om upplägget på Allbo Lärcenters 
Lärlings-utbildning och att vi har nytt intag i januari. 14 elever slutar 
nu i december och det ser ut som att 6 eller 7 av dessa kommer att 
erbjudas en anpassad anställning efter avslutad utbildning. 

3. Eva Nyqvist, Lessebo, hade blivit nominerad till ”Årets nätspridare” av 
sin rektor och visade nu den Power Point-presentation som hon hade 
satt ihop till den slutliga uttagningen. Eva redovisade även lite av den 
presentation som Monika Reichenberg gjorde på rikskonferensen i 
Skellefteå ang. Vägar till läsförståelse.

4. Undertecknad visade funktionerna i appen Alfavux. En app som är 
framtagen av Vuxenundervisningen i Norrköping för i första hand SFI-
undervisningen men som visat sig fungera alldeles utmärkt även på 
Lärvux. Pris: 28 kr. Här visades också exempel på hur enkelt det är att 
göra filmer i iMovie.

5. Undertecknad slog därefter ett slag för Lärvuxpedagogerna och deras 
hemsida.



6. Lärarlegitimation var nästa diskussionspunkt. Ungefär hälften av 
deltagarna hade sökt lärarlegitimation. En hade fått sin legitimation 
och rent allmänt var man oroliga för att man inte skulle få behörighet 
att undervisa på den nivå man undervisar idag. Daniel kände som 
rektor att det kommer att bli svårt att rekrytera lärare till den vanliga 
vuxenundervisningen och näst intill omöjligt att få behöriga lärare till 
Särskild utbildning för vuxna om de krav som är uppsatta för 
behörighet ska uppfyllas.

7. Eventuell fortsättning på träffarna var den sista punkten för dagen. Det 
var ett gemensamt önskemål att vi skulle fortsätta träffas. Formeran 
var dock lite oklara. Ett förslag var att vi tillsammans med t.ex. Kalmar 
och eventuellt ytterligare något län skulle kunna anordna en helt 
separat fortbildningsdag för personal inom Särskild utbildning för 
vuxna någon gång under vårterminen 2015. Daniel åtog sig att 
förmedla önskemålet vidare till sina rektorskolleger och undertecknad 
åtog sig att kontakta Monika Enberg i Kalmar för att presentera 
förslaget och för att stämma av intresset. 

Minnesanteckningarna gjorda av

Harald Petersson


