Remissvar på gymnasiesärskoleutredningen SOU 2011:8
Sammanfattning:
9.4.1

Ökad flexibilitet och breddat utbildningsinnehåll
Vi avstyrker förslaget om att kursen Idrott och hälsa inte skall finnas med i
kursutbudet. Kommentar: Vi anser att detta är en kurs som ger ett breddat
utbildningsinnehåll som motsvarar den vuxnes behov

.
Förslaget om orienteringskurser tillstyrker vi.
Vi samtycker till att det tydligt skall framgå att utbildning på träningsskolenivå
är tillgänglig för elever med tidigare skolbakgrund.
Ref: s 367 ”Kunskaper som det var för tidigt att tillägna sig under tiden i
gymnasiesärskolan kan vara möjlig att tillgängliggöra sig under studier i vuxen
ålder. Elevernas motivation för att studera kan också förändras över tid”.
Vi tycker att det är bra att bredda utbildningen med yrkeskurser.
(s 371)
Vi håller med om skrivningen på s 373 angående samverkan mellan
omvårdnadsansvariga och vuxenutbildning . Kommentar: Tolkning av
sekretesslagen måste tydliggöras så att den inte försvårar vårt samarbete.
.

9.4.2

Kurser, delkurser och poäng
Vi tycker att detta är ett mycket bra förslag.

9.4.3

Examen och gymnasiesärskolearbete

9.4.4

Urval
Kommentar: Det är viktigt att det tydliggörs att elever som gått det individuella
gymnasieprogrammet och avslutat sina studier, kan gå vidare i sina studier och
läsa kurser på grundsärnivå på Särvux.(se punkt 3)
Ett exempel: Om en elev just har knäckt läskoden och avslutat sina
gymnasiestudier på IV programmet, skall det var helt klart att den personen skall
ha rätt att läsa svenska på grundsärnivå på Särskild utbildnig för vuxna.

9.4.5

Åtgärder för att öka tillgången till gymnasial särvux
Vi samtycker till att åtgärder för att främja utvecklingen för särskild utbildning
för vuxna bör riktas till ansvariga på förvaltningsnivå och skolledare. Detta för
att få en likvärdig utbildning.

9.4.6

Samverkan mellan särvux, komvux och gymnasiesärskolan
Detta är ytterst viktigt med tanke på att vi skall kunna motivera de personer som
befinner sig i ”gränslandet” att studera vidare.
Kommentar: Samarbetet försvåras då många kommuner väljer att lägga ut
utbildningar på entrepenad.

9.4.7

Samverkan mellan särvux och utbildning i svenska för invandrare
Kommentar: Samarbetet försvåras då många kommuner väljer att lägga ut
utbildningar på entrepenad.

9.4.8

Samverkan med arbetslivet
Kommentar: Vi anser att det är viktigt att särskild utbildning för vuxna har
tillgång till och samarbete med yrkesvägledare. Det är en förutsättning för att
kunna utveckla yrkeskurser.

