Alvis Användarträff 26-27 mars 2020
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5 i Göteborg
Program torsdagen 26 mars:
09.30

Registrering och fika

10.00

Gotit hälsar välkomna

10.10

Presentation av utvecklingsarbetet med Alvis Publika Sidor 2.0

11.45

Lunch på Hamnarbetarhusets festvåning

13.10 - 14.00 Seminarie 1*
14.10 - 15.00 Seminarie 2*
15.00 - 15.20 Fika
15.20 - 16.10 Seminarie 3*
16.20

Återsamling

16.30

Egen tid

18.30

Mingel i restaurang L´s Resto

19.00

Middag och underhållning i restaurang L´s Resto

*På sida 3 finns närmare information om respektive seminarietillfälle
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Program fredagen 27 mars:
09.00

Att tänka på inför övergång till Alvis publika sidor 2.0

09.45

Fika

10.00

Mattias Ribbing – Din hjärnas väg till minskad stress, bättre
samarbete och ökad effektivitet

11.30

Återkoppling av dagarna och avslutning

12.00

Lunch och därefter fri hemgång.

Tack för de här dagarna!
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Seminarier
Under eftermiddagen den 26 mars kommer parallella seminarier genomföras.
Se närmare information om innehåll samt vem/vilka som kommer leda respektive
seminarietillfälle nedan. Varje seminarietillfälle kommer pågå i 50 minuter och du väljer tre
seminarier som är intressanta just för dig.

CSN
Representanter från CSN talar om studiestöd för studier i Sverige och studiestartsstöd.

Skolverket
Annette Engström och Kicka Kostaras delar nyheter och regelverk från Skolverket.

Mikael Andersson
Under våren 2020 låter Gotit genomföra en undersökning om administrationen inom
vuxenutbildningen. Undersökningen kommer att fokusera på administrationens betydelse,
arbetssituationen för administratörerna och utvecklingstrender inom administrationen.
Undersökningen kommer att genomföras av Mikael Andersson som är en erfaren utredare, senast
som sekreterare i Komvuxutredningen. Mikael kommer att berätta om vad utredningen kommit fram
till så långt, och även diskutera frågorna med deltagarna.

Jan Elftorp
Vuxenutbildningen behöver utvecklas och administrationen har en nyckelroll.
Vuxenutbildningen får ett allt bredare uppdrag. Kraven på att utbildningen, vid sidan av sitt
traditionella uppdrag, i högre grad ska bidra till både arbetsmarknadsetablering och
kompetensförsörjning blir allt tydligare. Detta måste mötas med dokumentation som visar på
resultat och kvalitet vilket brister idag. Vilka krav kommer detta att ställa på ledning och kvalificerad
administration? Ni som arbetar inom detta område behövs mer än någonsin men i en tid av
krympande ekonomiska resurser måste ni vässa era argument.
Jan Elftorp är senior konsult inom utbildning och arbetsmarknadsfrågor. Tidigare förvaltningsdirektör
inom området i Göteborgs Stad.
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