Pressmeddelande
Vuxenutbildning inom de gröna näringarna
Hushållningssällskapet KKB har i dagarna skrivit under ett avtal med Arbetsförmedlingen om att driva
vuxenutbildning i hela Småland (och på Öland) inom områdena Lantbruk, Djur och Trädgård. Därmed
förstärks Hushållningssällskapet KKBs roll som aktör då det gäller att förse de gröna näringarna med
kompetent arbetskraft.
I september besvarade Hushållningssällskapet KKB en anbudsförfrågan från Arbetsförmedlingen som
gäller vuxenutbildning inom de gröna näringarna för hela Småland och Öland. I hård konkurrens med
andra utbildningsaktörer bedömde Arbetsförmedlingen att Hushållningssällskapets upplägg för
vuxenutbildning inom områdena Lantbruk, Djur och Trädgård var det mest kvalitativa och avtal har nu
undertecknats. Avtalet omfattar till att börja med två år och det finns möjlighet att förlänga avtalet i två
år till om parterna så önskar. Hushållningssällskapet KKB avser att kunna erbjuda utbildning inom hela
Småland (och Öland). Eventuellt kommer detta att ske med hjälp av underleverantör i Jönköpings län.
Avtalet innebär att Hushållningssällskapets naturbruksgymnasier Gamleby- Ingelstorp- och
Ingelstadgymnasiet blir viktiga nav i uppdraget att förse de gröna näringarna med välutbildad personal.
Redan idag utbildas gymnasieelever med kompetens inom de gröna näringarna på dessa platser och det
nya uppdraget innebär att utbildningsmiljöerna på dessa tre platser utvecklas ytterligare.
– ”Det är oerhört glädjande att vi har fått det här uppdraget”, säger Mats Halling, VD för
Hushållningssällskapet KKB. – ”Eftersom vi redan bedriver gymnasieutbildning inom de gröna näringarna
så kändes det naturligt för oss att besvara Arbetsförmedlingens anbudsförfrågan” säger Mats Halling.
– ”Hushållningssällskapets vision är Kunskap för landets framtid och genom att få förtroendet att utbilda
såväl gymnasieungdomar som vuxna för en arbetsmarknad som har ett stort behov av välutbildade
människor får vi nu nya möjligheter att leva upp till vår vision” berättar Mats Halling.
Sofie Alvarsson, rektor på Gamlebygymnasiet, säger – ”Jag ser fram emot att vi återigen kommer att ha
vuxna studerande på Gamlebygymnasiet”. – ”Jag har stora förhoppningar om att gymnasieutbildningen
och vuxenutbildningen kommer att vara gynnsamma för varandra. Lärmiljön stimuleras av grupper som
inte är homogena och det kommer i slutänden alla till gagn, såväl elever som personal vid skolan” säger
Sofie Alvarsson.
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