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Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna
Inledning från skolledning
Ex. organisation, beskrivning av verksamheten, aktuella
utvecklingsområden/utvecklingsprojekt.

Representanter från skolans ledningsgrupp, enhetschef Ed Huitema och
rektor Mårten Larsson presenterade vuxenutbildningen på Anders
Ljungstedts gymnasium, utmaningar och möjligheter. Mårten Larsson har ett
övergripande och samordnande ansvar för vuxenutbildningen på skolan. Just
nu finns vuxenstuderande inom golv, mark och anläggning,
fordonsprogrammet, textil och design och fastighet. Utbildningarna är både i
form av lärlingsutbildningar och vanligt skolförlagda med APL.
Skolan har tillsatt resurs i form av språkstöd och ha räven en samordnare och
en arbetsterapeut.

Utmaningar Elevstöd
Det krävs mer och mer stöttning av vuxenstuderande. Ett antal har inte
svenska som sitt modersmål och behöver extra stöttning för att kunna klara
av sina studier med goda resultat. Andra elever har behov av psykosocialt
stöd. Skolan har tillsatt resurs i form av språkstöd och har även en
samordnare och en arbetsterapeut.
Skolan arbetar med ett kontinuerligt intag vilket kan bli påfrestande för
skolansekonomi om man inte vet hur många som kommer vid olika
tidpunkter. Sedan sommaren 2017 har skolan infört ett system där elevers
avhopp kartläggs och dokumenteras om varför eleven har hoppat av sina
studier. Arbetet görs för att kunna förebygga kommande avhopp. Varje elev
som avslutar sin utbildning i förtid får minst ett samtal.
Det är viktigt att kunna arbeta med ett framtidsperspektiv så att skolan kan
utveckla sina utbildningar mot ”nya yrken”.
Möjligheter Utveckla samarbetet med näringsliv och skapa mer
företagsutbildningar. Utveckla arbetet med validering mot yrken. Utveckla
arbetet med flera branscher som vill samarbeta med Andes Ljungstedts
gymnasium. Knyta ALG närmare företag i regionen
Samtal med lärare på HV, Bygg, Plåt, CNC och Svets. Under rubriken
Lärare redovisas vad som framkommit i samtal med lärarna.
Lärare: det är roligt att arbeta med vuxenstuderande. Det finns företag
inom branscherna som ger möjlighet till kompetensutveckling. En
yrkeslärare arbetar själv ute del av tid för att få kompetensutveckling.
Samarbete med högskolor finns. Det fungerar oftast bra att blanda
ungdomsgrupper med vuxenstuderande. Några lärare har fått
kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt vilket har varit mycket
bra.
Samtal med studerande på svets, cns, ventilation, textil och design samt plåt.
De studerande är mycket nöjda med sin utbildning. Bra lärare. Under
respektive rubrik redovisas vad eleverna har med sig för synpunkter.
Eleverna menar att utbildningarna marknadsförs dåligt. De är få personer
som vet om att utbildningarna finns. Kommuniceras det ut på ett bättre sätt
skulle det vara betydligt flera personer som valde att gå på skolan. Svårt och
krångligt med ansökan. Flera av de studerande hade fått information via
vänner och släktingar.
Bättre studie-och yrkesvägledning om vad utbildningarna innebär. För lite
kunskap om arbetsmarknaden under gymnasietiden.

Skolans arbete med trygghet och studiero
Det fungerar oftast väldigt bra att blanda ungdomsgymnasiet med
vuxenutbildning.

Skolans arbete med digitalisering och e-lärande
Enligt den elevenkät som är genomförd uppvisar skolan något lägre index än
snittet för vuxenutbildning i Linköping. Lärarna arbetar med utveckling av
nya arbetsformer för att kunna öka digitaliseringsgraden inom
utbildningarna. Alla studerande har inte tillgång till crombooks. På några av
vuxenutbildningarna finns det datorer att låna. Skolan har en plan för
digitaliseringsarbetet där ingår kompetensutveckling för lärare och
medarbetare
Ledningen säger att det finns tillgång till datorer på biblioteket där eleverna
kan studera på egen hand och utföra olika arbetsuppgifter.

Lärare
Lärare har drivit igenom att det ska finnas datorer att låna på HV. En
utmaning kan vara att kommunicera med båda grupperna digitalt.
Ungdomsgymnasiet finns i Spindeln men där finns inte de vuxna. Det kan
vara lätt att glömma skriva information på två ställen.
Elever
Merparten menar att det inte är något större problem att det inte finns datorer
1 till 1. Vissa utbildningar kräver avancerade datorer och det finns tillgång
till på skolan. Under innevarande läsår har googleclassroom utvecklats på
skolan.
Det kan uppstå problem med kommunikation om läraren lägger ut
information till gymnasieeleverna som inte kommer fram till
vuxenstuderande på grund av datorbrist.
Det skulle vara bra med ännu mer digital information och uppgifter så att
man kan arbeta på distans med arbetsuppgifter.
Skolans arbete med elevinflytande
Skolledningen: Det finns inga speciella vuxråd där studerande kan framföra
sin synpunkter och påverka utbildningarna, men inom kurser och den egna

utbildningen går det att framföra synpunkter och idéer till lärare och
skolledning.
Eleverna: De studerande upplever att man har en bra kommunikation med
sina lärare som finns till hands vid behov. Vid frågan om du som elev känner
din rektorer var det flera som menar att det är viktigare att ha en bra relation
med sina lärare än att veta vem rektor är. Uppstår problem kontaktar eleven
rektor.
Skolans arbete för ökad måluppfyllelse
Ex. skolans arbete för att minska studieavbrotten

Skolledningen. Sommaren 2017 påbörjas ett systematiskt arbete med att
dokumentera alla avhopp och studieavbrott, för att kunna arbeta
förebyggande och kunna se systematik och på så sätt kunna förebygga
avhoppen.
Eleverna: Eleverna upplever att de flesta vill göra klart sina examen.
Eleverna fick frågan om varför en del väljer att avsluta sina studier i förtid.
En del orkar inte hålla på utan har en negativ inställning till kunskap och
utbildning. En annan anledning är problem med CSN speciellt runt årsskiftet
där det kan bli problem.
Skolans utveckling av metoder för språkstöd och språkutvecklande
arbetssätt
Generellt behövs ett nytänk och är en utmaning att arbeta mer med
språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.
Skolans arbete med att förbereda elever för arbete och vidare studier
Alla elever erhåller APL. För närvarande är det inte svårt att få fram APLplatser till studerande. Det är stor efterfrågan på arbetskraft.
Lärare: Just nu går det bra att hitta APL-platser till våra studerande. Det kan
vara en utmaning att få tillgång till APLplatser för kvinnor på mindre
arbetsplatser inom bygg och industri. Företag har inte omklädningsrum.
Arbete pågår för att hitta lösningar. En annan utmaning är att vissa elever har
svårt med eller svaga kunskaper i svenska språket. Svaga grundkunskaper i
matte skapar problem för att kunna ta till sig undervisning i yrkesämnen.
Elever: Skolan hjälper till med att anskaffa APL-platser. De flesta platserna
är bra platser. Lärare och elev har en dialog om val av platser och

placeringar, vilket känns bra. Vill du som elev skaffa en egen fungerar det
också. Skolan gör en riskbedömning på de arbetsplatser som inte är använda
tidigare. De studerande upplever att de har bra kontakt med arbetslivet.
Skolan planerar studiebesök, APL och goda prestationer under APL leder
ofta till arbete.
De elever som fanns med på nämndbesöket var mycket nöjda med sin
utbildning, lärarnas kompetens och möjlighet till bra APL-platser.

