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NYTT FRÅN CLL-NOVIA ENHETEN
CLL – Novia enhetens verksamhet präglas för närvarande av ett
utvecklingsarbete för att strukturera verksamheten som en följd av ökad
aktivitet och studieutbud inom fortbildningen och utbildningsenheterna
inom Novia. På grund av den nya finansieringsmodellen som inte
innehåller specialiseringsutbildning har ett intensivt arbete med att
omstrukturera specialiseringsutbildningar till öppen
yrkeshögskoleverksamhet inletts under slutet av fjolåret. Under detta år
fortsätter vårt arbete med att verkställa och utveckla konceptet. Öppna
yrkeshögskolan (ÖPY) utgör för närvarande 4% i
finansieringsmodellen.
Nya samarbetsformer

Fortbildningsplanerarna inom enheten har successivt förankrat
kursutbudet på respektive utbildningsenhet och ett fruktbart samarbete
har etablerats. Inom ramen för CLL diskuteras även den optimala
samverkan mellan öppna yrkeshögskolan och öppna universitetet. Vi ser
idag positivt på utvecklingen. För att på sikt kompensera för minskad
volym inom ungdomsutbildningsenheterna har enheten enligt tidigare
strategiskt beslut även ökat satsningarna på utveckling av högskolans tjänsteförsäljning. Att utöka
samarbetet med olika partners inom näringslivet ger enheten en starkare och mera synlig roll. Tack vare ett
intensifierat samarbete mellan Novia och Åbo Akademi kan CLL idag erbjuda en bredare expertis och
kompetens och har därigenom fått bättre verktyg för att anpassa sitt utbud till nya behov. Försäljning och
export av utbildning förväntas växa till en ny nationellt betydelsefull nisch. Bland annat behovet av
ledarskapsutbildning består och ute i arbetslivet blir det allt viktigare att inneha kompetenser som hjälper
individen att hantera sin egen och andras arbetssituation i en ständigt föränderlig omvärld.
Fusionsdiskussion mellan Novia och Arcada

Fusionsdiskussionen mellan Novia och Arcada har snart nått sin kulmen. Vad den utmynnar i återstår att se.
Processen kring fusionen leds för Yrkeshögskolan Novias del av styrelseordföranden. Det som framgår i den
nationella pressen håller oss väl uppdaterade och vi kan fortsätta att hoppas på en positiv utveckling i frågan.
Ny verksamhetspunkt i Vasa

Under våren har enheten flyttat verksamhetspunkten från Brändö till Seriegatan i Roparnäs. Vi finns nu på
våning två i den gamla delen av fastigheten tillhörande Social- och hälsovårdsbranschen inom
Yrkeshögskolan Novia. Utrymmena är ändamålsenliga och vi trivs riktigt bra. Den nya besöks- och
postadressen är Seriegatan 2, 65 320 Vasa.
Spännande utmaningar

Vi ser fram emot en spännande höst. En utmaning idag är att skapa flexibla system för fortbildning i takt
med att den arbetsföra befolkningen minskar i antal samtidigt som behoven av arbetskraft i vissa fall till och
med ökar.
CLL har både kompetensen och verktygen för att anta utmaningen!
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