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Vänersborg - med unika utsikter

Högskolecentrum Vänersborg invigt

Vad är Vänersborg bra på? Det har
projektledningen för Högskolecentrum Vänersborg funderat på. Svaret
blev bland annat institutionsvård, musik och verksamhetsnära aktionsforskning. Den 22 maj var det dags för invigning.
Kunskapsstaden Vänersborg är av tradition en
ort där utbildningsnivån hos invånarna legat
högt. Den stafettpinnen plockar nu Högskolecentrum Vänersborg upp inför framtiden.
– Vi fokuserar starkt på det vi är bra på i
Vänersborg, med utgångspunkt i verksamheter, spetskunskaper, framåtanda och traditioner i Vänersborg. Högskolecentrum Vänersborg kommer att bidra till utveckling av såväl
Vänersborg som Fyrbodal och Sverige, säger
projektledare Per-Åke Warg.

Nya möjligheter

I kriser finns hot och möjligheter. När styrelsen för HTU för två år sedan beslutade
att samla sitt campus till Trollhättan innebar
det att högskolans 4 000 elever i Vänersborg
försvinner 2008. I samband med detta beslut
initierades även skapandet av Högskolecentra
i Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Högskolecentrum Vänersborg ska tillsammans
med olika samarbetspartners ansvara för
kompetensutveckling, kunskapsutveckling
och kompetensförsörjning för offentlig verksamhet och tjänstesektorn.
Högskolecentrum Vänersborg ska vara en
mötesplats med pedagogisk, teknisk och administrativ service till studerande.
– Det ska även fungera som mäklare som
tillgodoser olika gruppers behov av FoU och
utbildning i samarbete med olika högskolor.
Dessutom ska Högskolecentrum vara en motor
för strategisk utveckling genom stöd till verksamhetsnära och gränsöverskridande FoU,
framhåller forskningsledare Sven Kylén.
Högskolecentrum samverkar också och
har gemensamma resurser med FoU-enheten
för primär- och tandvården i Fyrbodal, som
i dagsläget har sex disputerade forskningshandledare och fyra doktorander. FoU-verk-



samheten har ett 25-tal forsknings- och 60-tal
utvecklingsprojekt.

Många ben att stå på

Högskolecentrum Vänersborg ska framför
allt utveckla:
• Regionalt centrum för skolutveckling –
koordinera insatser för kompetensutveckling,
inte minst i samband med den nya gymnasiereformen som träder i kraft 2007.
• Kompetensförsörjning inom institutionsvård – en tvåårig KY-utbildning med
inriktning mot arbete i kriminalvård, rättspsykiatrisk vård och institutionsvård samt tillsammans med Högskolan Väst, Mittuniversitetet, Malmö högskola tar sig an ett nationellt
uppdrag att starta en ny högskoleutbildning
på distans om 80 poäng. I utvecklingsarbetet
medverkar bl a psykiatriska kliniken, NUsjukvården. Målgruppen för utbildningen är
de som i sin yrkesutövning möter/kommer att
möta människor med svåra psykiska problem,
är utagerande och ofta med ett missbruk.
• Musikakademin Vänersborg – diskussioner pågår med Musikhögskolan i Göteborg
och Göteborgssymfonikerna att starta akademi inom musikforskning, att utveckla musikutövandet och utbildningsfrågor i ämnet,
såsom eftergymnasial utbildning och högskolekurser i samarbete med olika musikhögskolor m.m.
• Centrum för kompetensförsörjning, lärande och ledarutveckling (CKL) – 40-ta-

Måndagen den 22 maj invigdes Högskolecentrum Vänersborg. Över 140 gäster närvarade,
däribland Nils-Erik Söderqvist (nere till höger), ledamot av riksdagens utbildningsutskott, som
öste lovord över det spännande konceptet: ”Jag har varit runt i Sverige och sett många satsningar inom det här området och jag är alldeles övertygad om att Vänersborg ligger i framkant
nationellt. Jag vill gratulera kommunledningen som varit framsynt”.

lisernas pensionsavgångar och ungas krav på
utvecklingsmöjligheter skapar ett behov av att
skapa lärande organisationer och säkerställa
att verksamheter har adekvat kunskap för att
kunna utföra sitt uppdrag. Högskolecentrum
Vänersborg ska vara en resurs i forskning, utveckling och utbildning kring detta område.
• Infrastruktur för vuxnas lärande – att
utveckla och skapa ett gemensamt Lärcentra
med modern teknik individanpassat bl a för
de 700-800 vuxna vänersborgare som årligen
genomgår eftergymnasiala utbildningar.
• Verksamhetsnära aktionsforskning –
Verksamhetsnära gränsöverskridande forskning där forskare och praktiker tillsammans
bearbetar gemensamma frågeställningar.
FoU-resultaten skall sedan tillämpas i utbildningar och som nya metoder/arbetssätt i verksamheten. Sannolikheten att detta skall bli
framgångsrikt ökar beroende på den forskningen i samarbete.
• Länsstyrelseakademien – syftar till att
skapa en gemensam organisation för kompetensutveckling för Sverige 21 länsstyrelser.

Vänersborg – med unika utsikter

På detta sätt kan man, genom samverka i lärandeprocessen, få kompetensutveckling till
lägre kostnader. De kurser som tas fram kan
också vara nationella för yrkesgrupper inom
kommuner och statliga verk.

Plattform

Högskolecentrum Vänersborg ska alltså fungera som en plattform för aktuell forskning,
kunskapsutveckling, kompetensutveckling
och utbildning.
– Inte minst är det spännande att se om vi
kan samverka över utvecklingsområdena,
som exempel kan man tänka sig att musik,
nya pedagogiska rön och Lärcenter kan skapa
förbättrade former för att stödja personer intagna på institutionsvård med lässvårigheter.
Förhoppningsvis kan Vänersborgs vuxenutbildning och Högskolecentrum Vänersborg
samlas i ett gemensamt, modernt och funktionellt Lärcenter i dagens högskolelokaler
2008.
– Det finns en naturlig och starkt bildningskultur i Vänersborg att knyta an till.
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