Yrkesvux Naturbruk Ljusnarsbergs Kommun.

Statsbidrag för yrkesvux

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Statsbidrag kan också sökas för
elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva.
Elever
AKTUELLT

25 jan

I Beslut om ansökan för 2018.

Se listan över beviljade bidrag under Bidragsomgången 2018 längre ner
på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut.

Bidragsomgången 2018 I Regeringen har beslutat om ändringar som berör bidragsnivåer och årsstudieplatser.
Ändringarna i förordningen (2016:937) gäller från och med 1 januari 2018.
•En årsstudieplats omfattar 800 verksamhetspoäng oavsett utbildning.
•Kommuner kan få bidrag per årsstudieplats med 30 000 kronor, 35 000 kronor eller 75 000 kronor.
Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för:
•kommunal vuxenutbildning
•särskild utbildning för vuxna

Minst tre kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om planering
och genomförande av utbildningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget kan också användas
till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå som studeras i kombination med svenska för
invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggade nivå.

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever och tillgodose behoven på
arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för
att skicka in en gemensam ansökan och redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för
statsbidraget uppfylls.

Villkor om planering inför utbildningarna
Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:
•Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer
eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande
kommunerna.
•Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett
regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen,
•Visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
•Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet.
Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande
funktion inom gymnasieskolan.
•Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte
kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om utbildningarna
Villkor om utbildningarna

Inom ramen för utbildningarna ska det finnas:
•Möjlighet till validering för de elever som behöver det.
•Studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de
kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
•Arbetsplatsförlagt lärande (apl) i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15
procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för
varje elev.
lllläs mer om arbetsplatsförlagt lärande (apl)
Villkor om medfinansiering
Villkor om medfinansiering

De samverkande kommunerna ska med egna medel genomföra lika många årsstudieplatser som de får
statsbidrag för. Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning
(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det innebär till exempel att
yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre
bidragsnivån.

Medfinansieringen är alltså årsstudieplats mot årsstudieplats oavsett bidragsnivå. En årsstudieplats omfattar
800 verksamhetspoäng för all utbildning.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsomgången 2018

Anslaget för år 2018 är 1 887 500 000 kr för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, varav minst 100 000 000
kronor får avse utgifter för yrkesvuxutbildning för elever inom sfi och svenska som andraspråk på
grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Skolverket beviljar 30 000 kr, 35 000 kr eller 75 000 kr per årsstudieplats för ett kalenderår i taget. Vi betalar ut
beloppet proportionellt i förhållande till antalet genomförda verksamhetspoäng.

Villkor om bidragsnivåer och årsstudieplatser
Bidragsnivåer och årsstudieplats

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng oavsett utbildning. Beroende på utbildning lämnas bidrag
med 30 000 kr, 35 000 kr eller 75 000 kr per årsstudieplats. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Yrkesutbildningar som ger 75 000 kr per årsstudieplats
•bygg och anläggning
•el och energi
•fordon och transport
•hantverk
•industriteknik
• naturbruk
•restaurang och livsmedel
•VVS och fastighet
•yrkesämnen i särskild utbildning för vuxna

Yrkesutbildningar som ger 35 000 kr per årsstudieplats
•barn och fritid
•handel och administration
•hotell och turism

•vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningar som ger 30 000 kr per årsstudieplats

För orienteringskurser och för kurser i ämnena
•svenska som andraspråk
•engelska
•matematik
•samhällskunskap.

Orienteringskurser

För orienteringskurser får statsbidrag lämnas för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare.

Orienteringskurser inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva)

För utbildning som kombineras med sva på grund läggande nivå eller sfi lämnas statsbidrag för
orienteringskurser om högst 400 verksamhetspoäng per deltagare. Högst 200 av dessa 400 verksamhetspoäng
får avse orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål och
högst 200 får avse andra orienteringskurser. Statsbidrag får bara lämnas för orienteringskurser om eleven
också deltar i regionalt yrkesvux.

Yrkesutbildning i kombination med andra ämnen

Kurser i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå får utgöra högst 25 procent av en elevs utbildning för de elever som också
deltar i regionalt yrkesvux i någon av de samverkande kommunerna

Yrkesvux Naturbruk Inriktning Stordjur och eller Lantbruk, park/trädgård.

Stordjur: Yrkesintroduktion Lantbruk, 100 p, KGYORlllA
Djurens biologi, 100 p, BIGDJEO
Lantbruksdjur 2, 100 p, LANLAN02
Lantbruksdjur specialisering, 100 p, LANLAN00S
Lantbruksdjur specialisering, 100 p, LANLAN00S
Exempel på programgemensamma och programfördjupningar.

Programgemensamma ämnen:
Biologi 1, l00p a k.2
Entreprenörskap l00p a k.3
Naturbruk 200p a k.l
Djurens biologi l00p åk.2
Djuren i naturbruket l00p a k.2
Djurhållning lO0p a k.3
Summa: 700p

Programfördjupning:
Hästkunskap 1, lO0p a k.2
Hästkunskap 2, lO0p a k.2
Hästkunskap 3, l00p a k.3
Ridning och körning 200p a k.1
Ridning 1, l00p a k.2
Ridning 2, l00p a k.3
Aktivitetsledarskap l00p a k.2
Ungdomsledarskap
Djurvård inom djurens hälso- a k.3
och sjukvård 1, lO0p

Naturbruk kan delas in i fyra olika inriktningar

Naturbruk inriktning stordjur: B00p 15 veckors APL 2 dagar distansstudier med handledning, 3
dagar APL gärna i hemkommunen.
Anställningsmöjligheter efter utbildning: Avbytare ( Egenföretagare, Kooperativ)

Grovfoder/spannmåls producent
Lantbrukare (övrig gröda)
Stallchef/förman
Avel/produktions ledare
Djurskötare (ex 4H-gård, turistnäringen )

Naturbruk inriktning: Skog/gata/park: B00p 15v APL 2 dagar distansstudier med handledning,
3 dagar APL gärna i hemkommunen.
Anställningsmöjligheter efter utbildning: Yrkesinriktad Skogsvårdsentreprenör

Röj ni ng/ku Itu rvå rds arbetare
("Natur och Kulturmiljövård i skogen")

Naturbruk inriktning: Fastiqhetsskötare Yttre mi/iö: B00p 15v APL 2 dagar distansstudier med
handledning, 3 dagar APL gärna i hemkommunen.

Anställninqsmöiliqheter efter utbildning: Fastighetsskötare Yttre miljö
Gata park skötare
Motorsågskörkort (AB), Röjsågskörkort (RA, RB) och kompetensbeviset ingår i dessa kurser.

Utförligt Kursupplägg presenteras på KS 25/4.

Alexandra Larsson// Rektor Vuxenutbildningen Ljusnarsbergs kommun.

