
För att läsa månadsbrevet på webben – klicka här!
 

Månadsbrev

Til l  hemsidan   |   Kontakt   |   Skicka vidare   |   Avregistrera Augusti 2020

Att byta yrke mitt i livet
 

Välkommen tillbaka efter semestern! Kanske har du funderat på
att byta jobb i sommar? Att ändra inriktning och uppgradera sin
kompetens är centrala frågor i dagens arbetsliv. Vi gick ut och
efterlyste exempel på människor som bytt yrke mitt i livet. Det
var många som hörde av sig, frågan engagerar, och nedan
presenteras ett par berättelser om hur det kan gå till. När jag
läser om Annika och Sandra noterar jag att yrkesskiftet inte
grundar sig på ett felval, utan följer av en ständig utveckling där
det kommer en punkt då en större förändring är nödvändig. Det
är en del i ett livslångt lärande.
 
Cecilia Bjursell

Centrumledare Encell

 
   

”Om man ändå ska göra det
kan man lika gärna göra något
helt nytt”
 

– Följ magkänslan!
– Våga ta språnget.
– Fastna inte i gamla hjulspår!

Det kan låta klyschigt men det ligger en hel del i råden för
den som funderar på en ny karriär. Möt Sandra Lindén, 
journalisten som gjorde allt ovanstående och nu faktiskt
trivs som fisken i vattnet.
 

 
   

Människor är alltid människor
 

Annika Cederfeldt är ansvarig för näringslivspolitisk utveckling på

https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=462044&userid=0&readid=9DDD5A1E770F&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=462044&userid=0&linkid=35574530&readid=9DDD5A1E770F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=462044&userid=0&linkid=35574530&readid=9DDD5A1E770F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=462044&userid=0&linkid=35574531&readid=9DDD5A1E770F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=462044&userid=0&linkid=35575460&readid=9DDD5A1E770F&test=&umailid=0
https://pub.editnews.com/Unsubscribe/0/462044/F747B6B14AFB
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=462044&userid=0&linkid=35575255&readid=9DDD5A1E770F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=462044&userid=0&linkid=35575211&readid=9DDD5A1E770F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=462044&userid=0&linkid=35575212&readid=9DDD5A1E770F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=462044&userid=0&linkid=35575212&readid=9DDD5A1E770F&test=&umailid=0


Handelskammaren i Jönköpings län. Det är ett arbete med högt tempo
och stort kontaktnät, där hon får utlopp för viljan att vara med och driva
utveckling och främja företagsamhet.

Lika självklart som hon nu möter företagsledare och politiker i sin
vardag, lika självklart var det vad hon skulle utbilda sig till efter
gymnasiet: förskollärare.

 
   

Polisen har nytta av bredd
och livserfarenhet
 

Ett inlägg från polisen har rönt stor
uppmärksamhet på karriärsplattsformen
LinkedIn. Det handlar om Pia, som i 50‐
årsåldern just har uppfyllt sin dröm att bli polis.
Inlägget fick en miljon visningar, 31 000
gillamarkeringar och 900 kommentarer. Ämnet
engagerar!

Vi ringde upp polisen för att höra hur de arbetar
med rekrytering av personer som är mitt i livet
och vill växla karriär.

 
   

Digitala samtal om re‐
skilling och livslångt
lärande
 

Mötesplats Social Innovation har under året valt
att lägga extra fokus på livslångt lärande.
Genom en digital samtalsserie har inbjudna
representanter från akademi, näringsliv,
offentlig sektor och civilsamhället vänt och vridit
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på begrepp och skeenden under rubriken re‐
skilling, omställning och samhandling vid snabba
skiften.

– Vi har fått väldigt mycket bekräftelse för valet
av det temat. Det är otroligt aktuellt, otroligt
relevant, i synnerhet nu, säger Celia Boltes, projektledare för Mötesplats Social Innovation region
syd.

Del ett och två hölls innan sommaren, sista delen kommer i september.

 
   

Mjuka kompetenser allt viktigare
 

Vilken utbildning har du gått? Vilka kompetenser har du? Vad står det i ditt cv?
Frågan är hur stor roll det kommer att spela i framtiden. Något som är svårt att dokumentera, men
som blir allt viktigare på arbetsmarknaden, är förmågan att lära nytt, ställa om och hantera olika
situationer på ett bra sätt. De mjuka kompetenserna är, eller kommer att vara, hårdvaluta.

 
   

Svenska lärosäten
lanserar
kursplattform för
yrkesverksamma
 

I ett Vinnova‐finansierat
samarbetsprojektet lanserar
Högskolan Väst,
Linnéuniversitetet,
Mälardalens högskola och
Örebro universitet nu en
webbplats för gemensam
marknadsföring av
högskolekurser speciellt
anpassade för
yrkesverksamma inom
industrin.

Innovativ
utbildningssamverkan
för livslångt lärande
 

På vilka sätt kan vi lära oss av
samverkanssatsningar som görs
mellan högskola och det
omgivande samhället? Cecilia
Bjursell har tillsammans med
Anna‐Carin Ramsten på Vinnova
tittat på hur forskning,
utbildning och innovation nu tar
plats i samverkan, något som de
beskriver i rapporten Innovativ
utbildningssamverkan för
livslångt lärande.

Vi efterlyser
uppsatser om
livslångt lärande!
 

Ett nytt läsår har dragit igång
och en ny kull studenter ska
fundera över valet av ämne till
sin uppsats. Livslångt lärande
är ett aktuellt ämne som går
att belysa såväl från ett
pedagogiskt, ekonomiskt,
politiskt och ett
samhällsperspektiv. Eller
varför inte hur det påverkar
hälsa och välmående? 
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Lärande under pandemin
 

Covid‐19 pandemin har förändrat våra liv under våren, vi reflekterar lite över om vi har lärt oss
något och i så fall vad.

 
   

Tips på konferenser:
 

Folkbildningens forskningsdag, 17 september
Medverkar gör bland annat Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, Roberto
Scaramuzzino, postdok Socialhögskolan vid Lunds universitet samt högskole‐ och forskningsminister
Matilda Ernkrans. Programmet hålls online.

Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 30 september‐1 oktober
Nya Vägar är ett projekt inom Vinnovas program Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet
med övergripande syfte är att utveckla, synliggöra och kvalitetssäkra hållbara modeller för hur
lärosäten runtom i landet i samverkan med kommuner kan tillgängliggöra utbildning för livslångt
lärande på orter med långt avstånd från högskola eller universitet. Programmet hålls online. 

Skolchefskonferens, 1‐2 oktober
Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation bjuder in till den årliga
skolchefskonferensen. Programmet hålls online. 

Vuxenutbildning i Samverkan, 23‐24 november, Stockholm
Presentationer kommer att varvas med reflektion och möjligheten att tillsammans arbeta fram
alternativa förslag på hur regler, villkor och förutsättningar borde se ut. Efter konferensen samlar
ViS alla tankar och synpunkter i ett större förslagsdokument som kommer att skickas till regering
och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.

Ytterligare konferenser finns här.
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