EDU-vuxen

Vuxenutbildningsservice på svenska
Målgrupp
Projektverksamheten riktar sig till vuxenutbildningsorganisationer, representanter för
arbetsgivare i olika branscher och sektorer samt till arbetskraftsbyråernas personal. I
förlängningen är målgruppen vuxna i behov av grundutbildning, allmän fortbildning, yrkes- eller arbetsplatsspecifik fortbildning på svenska, och arbetsgivare i behov av ny arbetskraft eller arbetskraft med speciell kompetens.

Projektorganisation
Arcada är projektets huvudman. Referensgruppen består av representanter från 14 olika
vuxenutbildningsorganisatioiner och arbetsgivare i Svenskfinland. Referensgruppen har
deltagit i utformandet av projektet.

Projektets resultat
- Ett bestående, heltäckande nätverk av utbildningsorganisationer som regelbundet samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning på svenska.
Detta ger en ökad beredskap att reagera på regionala och nationella förändringar på arbetsmarknaden.
- Ett kundanpassat, lättillgängligt paket av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för vuxna som söker utbildning på svenska.
- Systematiserade och etablerade kontaktvägar för arbetstagare och arbetsgivare att
hitta varandra och som främjar ett direkt informationsutbyte mellan arbetsgivare och
utbildningsorganisationer.
- Den svenska lärarbehörighetsutbildningen för yrkeslärare utvecklas och förenhetligas
med den finska lärarbehörighetsutbildningen.
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Projektchef Gerd Kummel-Kunnas | 0207 699 530| 040 522 6587 | Arcada | Jan-Magnus Janssons plats 1 | 00550 Helsingfors
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Bakgrund
Det ständigt förändrade sysselsättningsläget gör att arbetsgivarnas behov av arbetskraft
och utbudet av utbildning ofta går i otakt. Handlednings- och rådgivningstjänsterna är idag
otillräckliga och bemöter inte alltid den svenskspråkiga befolkningen på ett tillfredsställande sätt. För de svenskspråkiga regionerna är det av största vikt att kunna trygga tillgången
på svenskspråkig personal inom olika serviceområden, särskilt inom hälso- och socialvården. Därtill finns det ett växande behov av att bättre kunna integrera utsatta grupper som
riskerar bli utslagna från arbetsmarknaden.

Mål
Projektets mål är att bygga upp ett koordinerande nätverk för vuxenutbildningsanordnare
och arbetsgivare i Svenskfinland som samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar
utbudet av vuxenutbildning och kvaliteten på rådgivnings- och handledningstjänsterna på
svenska.
Nätverket utvecklar och testar en modell för framtidens vuxenutbildningsservice på svenska
(rådgivning och handledning). Modellen skall utgå från den svenskspråkiga sökandes individuella behov men samtidigt också beakta lokala, regionala och nationella behov av svenskspråkig arbetskraft och utbildning. Särskild fokus läggs på grupper med risk att bli utslagna
från arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter
www.arcada.fi >Forskning & Utveckling > ESF-finansierade projekt
Projektansvarig Iselin Krogerus-Therman | 0207 699 608 | Arcada | Jan-Magnus Janssons plats 1 | 00550 Helsingfors
Projektchef Gerd Kummel-Kunnas | 0207 699 530| 040 522 6587 | Arcada | Jan-Magnus Janssons plats 1 | 00550 Helsingfors

