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Utmaningar vi måste möta.

Behov av kompetens.

Vuxenutbildningens uppdrag.



Hållbar välfärd
Global konkurrenskraft
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näringslivets perspektiv
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”TRÖSKELVERK”

skola
vård

omsorg

boendemiljö

kulturutbud
safe/security 

trygghet
connectivity 

kommunikationATTRAKTIVITET

regelverk

skattelagstiftning
incitamentstrukturer

lagar och förordningar
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samhälle + näringsliv= sant
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Hur ser en kreativ mötesplats 
för kompetensutveckling ut?

G R E E N
process     strategy     action



Möta utmaningarna 

organisatorisk strukturomvandling

radikalt paradigmskifte  kunskap kompetens

system för kontinuerlig kompetensutveckling

system för kontinuerlig validering av kompetens

nya och flera miljöer // arenor för kompetensutveckling

samarbete samproduktion

G R E E N
process     strategy     action



Kompetenssamhället !
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Framtidens kompetenser
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Framtidens (?) kompetenser
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bas och spets

”nya” kompetensområden
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mångfaldskompetens 

företagande  
intraprenörskap 
vardag/medborgare

förmåga att kombinera kompetens



Vuxenutbildarens uppdrag
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Vuxenutbildarens uppdrag
ledartröjan på för utveckling och förändring ?!

flexibilitet och följsamhet efterfrågan och behov
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Ledartröja, flexibilitet och följsamhet

vi
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Presenter�
Presentation Notes�
Hur är läget i Gnosjö nuförtiden?

Tja, i mångt och mycket precis som vanligt. Den bild som Gnosjöregionen blivit känd för stämmer fortfarande.
Många SMF: Hög produktivitet, produktions- och teknikdrivet, internationellt, småskaligt, underleverantörer dominerar, tydliga kluster, finmaskiga nätverk, samarbete
Många invandrare
Hög andel lågutbildade
Många yrkesverksamma i industrin
Inkomster från det privata dominerar
Hög nativitet och i regionen relativt stabil befolkningsutveckling
Låg arbetslöshet
God hälsa/Låg sjukfrånvaro
Samma sociala arenor; frikyrkan, fotbollen, föreningarna, fiket, rotary…det är väl posten som inte finns kvar längre. Alla fabrikörer hämtade posten på morgonen, en fantastisk mötesplats där problem, affärer och lite allmännyttigt skvaller kunde diskuteras.  
Samma anda: Kan han så kan jag, Kan inte jag så kan han, TILLSAMMANS är ett ledord, Det går alltid men man vet inte alltid hur ( ska det gå i diket ska det gå med en jäkla fart), företagare och politiker och företagare är samma-samma, pragmatism
Samma mosse, samma skog, samma bio, samma pizzeria… samma landsbygdsregion

De flesta i Gnosjöregionen tror att företagen kommer att fortsätta vara konkurrenskraftiga och generera tillväxt som gör att 
regionen kommer att fortsätta vara en plats där man kan arbeta, bo och leva. För våra barn och våra barnbarn.

Om dom nu vill bo kvar…

För samtidigt som det år 2004 verkar vara ungefär som det har varit sedan 1600-talet så är ändå ingenting längre som förut.

�



Insikt om kompetens som konkurrenskraft
Samproduktion i långsiktiga relationer

Bryt gamla mönster 

Ständiga förbättringar

Upplevd och ömsesidig nytta

Formulera och fördela tydliga roller
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Tack för er uppmärksamhet

ingegerd@greenpsa.se
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