
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2012-2013 

 

Edu-Vuxen Åboland är ett regionalt samarbetsprojekt och nätverk för svenskspråkiga 
vuxenutbildare i Åboland. Nätverket omfattar hela vuxenutbildningssektorn i Åboland  
(fria bildningen, andra och tredje stadiets yrkesutbildning samt universitetsutbildning).  
Dessutom ingår lokala företagarföreningar, kommunens företagsrådgivare, regionförvaltningsverket 
och arbetskraftsmyndigheter i samarbetet. Edu-Vuxen Åboland omfattar ett 30-tal samarbetsparter. 
 
Fokus i utvecklingsarbetet är fortsättningsvis nätverkande, kontakter och samarbete över språkliga, 
regionala och myndighetsgränser i syfte att utveckla vägledningstjänster (informations-, 
rådgivnings- och vägledningstjänster) för vuxenstuderande och företag/företagare. Edu-Vuxen 
Åboland arbetar för att implementera de modeller, strategier och metoder som tagits fram 
nationellt för att tillgodose behoven av vägledningstjänster i regionen i samarbetet med nätverket 
av vuxenutbildare och myndigheter. Utgångspunkten för utvecklandet av vägledningsservicen är 
kundorientering, träffsäkerhet och neutral handledning. En annan fokus ligger på att höja 
vuxenutbildningens profil i Åboland och arbeta fram gemensamt marknadsföringsmaterial. 
 

Personalresurser inom projektet 

 CLL/ÅA: huvudgenomförare, Mona Riska, projektchef (50 %) 

 Axxell: delgenomförare, Janina Dahla (40 %), läroavtalsinspektör i Pargas (60 %) fram till 
31.12.2012 

 CLL/Novia: delgenomförare, Gerd Kummel-Kunnas, projektanställd  

 Fredrika Åkerö: koordinator för fria bildningen i Åboland, anställd av projektet (15%) under 
perioden 1.11.2012-31.5.2013 för piloteringen av vägledningsservice 

 

Möten, seminarier för det åboländska nätverket  

 Arbetslivsklustret inledde sin verksamhet våren 2011 

o samarbetsforum för vuxenutbildare, arbetsgivare, företagsrådgivare och arbets- 

och näringsbyråns anställda kring arbetslivets behov av kompetensutveckling 

o projektansökan ”Jobbpool Skärgård” inlämnad till Leader (NTM-centralen), med 

målsättning att utveckla ett arbets- och bostadspool på nätet för rekrytering av 

säsongarbetskraft till skärgården  

o möte inbokat 18.10.2012, 14.1.2013, mars 2013 

 

 



 Pilotering av Vägledningsservice i Åboland  

o Fredrika Åkerö anställd av Edu-Vuxen/Arcada 15 % för att utveckla och pilotera en 

modell för Vägledningsservice i Åboland. Utförs i samarbete med Edu-Vuxen 

Åbolands nätverk. 

o Samarbete med Salon seudun aikuisopisto kring utbildning för arbetslösa på 

Kimitoön, gruppvis information under tre tillfällen i september-oktober, personlig 

handledning på torsdagar i Brusaby 

o Våren 2013: vägledning på Villa Lande onsdagar januari och mars kl. 12-16 och i 

Ämbetshuset i Dalsbruk februari onsdag 13.2 och 20.2. kl. 12-16 

 Edu-Vuxen Åboland styrgruppsmöte: 11.9.2012 och 12.2.2013  

 

Utbildningar för vuxenutbildare och handledare: 

 Vägledare i dialog, seminarium i Skellefteå 14–16.11.2012 och i Oslo 22–24.5.2013 

(CLL/Novia) 

 Arbetsplatshandledare (2 sp) en kurs i Karis: 28.2, 4.4 och 7.5.2013 och en kurs i Pargas: 

14.2, 14.3 och 25.4.2013 

 

Samarbete med näraliggande projekt 

 Edu-Vuxen/Arcada och operativa gruppens möten i Hfors 

 Erkkeri styrgruppsmöten i Jyväskylä 

 Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen, styrgruppsmöten 

 Arbetsgrupper för uppdatering av vuxenutbildningsstrategin i Egentliga Finland 

Arbetet leds av projektet Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen 

 Svenskspråkig utbildning, Carola Bryggman, RFV 

 Arvet efter Opin Ovi/handledning, Pirkko Kuhmonen, ELY-centralen 

 Projektverksamhet, Nina Söderlund, CLL/ÅA 

 Högskoleutbildning, Heimo Välimäki, TY/Brahea 

 Fritt bildningsarbete, Juhani Pörtfors, Aurala 

 Prognostisering, Esa Högblom, Egentliga Finlands Förbund 

 Andra stadiets yrkesutb. ungdomsstadiet inkl. gymnasieutb. Maria Taipale, RASEKO 

 Andra stadiets yrkesutbildning, vuxenutbildning, Päivi Lehtinen, TAI 

 Invandrarutbildning, Marjatta Lennala, TIMALI 

 Pedagogik som stöder innovationer, Hanna-Leena Leimu, TA 


