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1. Namnbyte av Kompetenscentrum Särvux till Kompetenscentrum Lärvux
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2010-10-19
Sammanfattning av ärendet
Begreppet ”Sär” förknippas av många individer som något särskilt, vid sidan om, annorlunda.
Många av individerna i Särvux framtida målgrupp, främst de som nu går på grund- och
gymnasiesärskolan, vill inte förknippas med eller erkänna sig som en del av en verksamhet som
innefattar begreppet ”Sär”. Detta tenderar att hindra skolan från att nå grupper av presumtiva
studerande med behov av den utbildning som verksamheten erbjuder.
I den nya skollagen som beslutades av riksdagen den 22 juni 2010 ersätts Särvux,
vuxenutbildning för utvecklingsstörda med särskild utbildning för vuxna. Förkortningen Särvux
förs inte som begrepp i den nya skollagen men får användas i andra sammanhang då begreppet
Särvux är väl inarbetat. Lagen ska tillämpas inom vuxenutbildningen från och med den 1 juli 2012.
Diskussionen kring att byta namn på Särvux har pågått länge inom bla Särvuxpedagogernas
Riksorganisation, där man vid rikskonferensen 2010 meddelade medlemmarna att man nu
registrerat namnet ”Lärvux” hos PRV och att detta fritt nu kan användas av Särvux-verksamheter
runt om i landet. Flera kommuner har redan tagit steget och bytt namn till Lärvux (Stockholm,
Mora, Skövde m.fl.)
Namnet ”Lärvux” fokuserar på lärande istället för särande, något som stämmer väl överens med
både styrdokumenten samt den nuvarande och framtida verksamheten i Falkenberg. Vi vill skapa
en inkluderande, välkomnande verksamhet, en verksamhet där lärandet står i centrum –
Kompetenscentrum Lärvux Falkenberg!
Ekonomi
Beslutet förväntas ej ge ökade kostnader.
Övervägande
Genom att besluta om namnbyte så hoppas Kompetenscentrum Falkenberg att fånga de personer
som ingår i målgruppen för särvux.
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