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Högre utbildning i förändring
 

De 17 globala målen för hållbar utveckling ska tillsammans bidra
till en bättre värld. Mål nummer fyra handlar om att säkerställa
en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla. Det som sägs i mål fyra är egentligen
inget nytt, utan har diskuterats inom livslångt lärande i flera
decennier. Det som är nytt är hur vi arbetar för att uppnå dessa
mål. Högskolorna har ett starkt tryck på sig att möta behov av
kompetensutveckling och det finns kritik mot nuvarande
strukturer. Hur ska framtidens högskola arbeta? Vi ger smakprov
på hur det kan ske nedan.
God jul & gott nytt år önskar vi på Encell
 

Cecilia Bjursell
Centrumledare Encell

 
   

Ny rapport från Encell:
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.

 
   

De nya vägarna är utstakade –
politiken måste bestämma riktning
 

Metoder för att uppnå ett mer jämlikt utbildningssverige och insatser
för att motverka bristen på kompetens finns. Nu är det dags för politisk
handlingskraft. Vi har intervjuat Jerry Engström på Campus Västervik,
om nuläget och framtiden för en mer tillgänglig högre utbildning.
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– Vi kan presentera en idé som är möjlig, som man kan följa så att man
inom rimligt geografiskt avstånd kan ha tillgång till högre utbildning,
säger han.

 
   

Eftergymnasial utbildning i
fokus på Nitusdagarna
 

Nitus är ett nätverk för kommunala lärcentra.
Det finns stora behov av eftergymnasial
utbildning på arbetsmarknaden och under två
dagar träffades nätverket i Danmark för att
dela erfarenheter, diskutera möjligheter och
knyta nya samarbetsband. En stor fråga
handlade om utvecklingen ska tuffa på som vanligt eller om det är dags för omstrukturering i
utbildningssystemet?

 
   

Tema Lifelong guidance in
contexts of lifelong learning på
sommarskola för doktorander
 

I juni 2020 är Encell medarrangör till ECADOC
Summer School in Career Guidance and
Counselling. Vi välkomnar forskarstuderande
från hela Europa till Jönköping!
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God jul och gott nytt 2020!
 

Vi summerar 2019 genom att titta tillbaka på lite av det som vi har gjort under året. Vi har bland
annat blivit fler i gruppen och kan se tillbaka på ett år där den uppåtgående trenden när det gäller
publikationer bara fortsätter. Encell är en forskargrupp med kompetenser från flera olika fält, något
som ger bredd i hur vi var och en tar oss an forskningen om det livslånga lärandet och bidrar med en
extra styrka i gemensamma projekt.

 
   

Livslångt lärande och kompetensförsörjning
 

Under året har jag ingått i arbetet med Vinnovas strukturanalys och det har varit givande på många
sätt. Det var en trevlig gemenskap i arbetsgruppen, arbetet gav mig nya lärdomar om konkreta
behov och trender i samhället, och nu när rapporten är klar så har vi tillsammans skapat kunskap
som kan stödja beslutsfattande inom många olika områden. Det jag tycker är några styrkor med
rapporten är att varje kapitel håller en kritisk men konstruktiv ton samt har tydliga slutsatser. Vi har
också försökt att lägga ihop befintlig kunskap för att se vad som händer när detta sker.

 
   

Tips på konferenser:
 

Vestlunddagarna, 19‐20 mars, Sigtuna
Årets tema är: Bilder av makt och maktlöshet – Folkbildningens möjlighet att bidra till den
samhälleliga gemenskapen.

Vuxenutbildning i Samverkan, 30‐31 mars, 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
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och riksdag, samt användas i ViS fortsatta påverkansarbete.
 
ESRAD Conference, 24‐26 April, Jönköping
The European Society for Research in Adult Development conference 2020 is hosted by Encell and
the School of Health and Welfare at Jönköping University. More information will be available late
September.
 
Nya vägar för tillgång till högre utbildning i hela landet, 13‐14 maj, Västervik
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.

Ytterligare konferenser finns här.

 
   

Telefon: 036 - 10 16 24   |   encell@ju.se
  

Powered by EditNews

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=440889&userid=0&linkid=35175183&readid=7763022BD86F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=440889&userid=0&linkid=35175184&readid=7763022BD86F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=440889&userid=0&linkid=35175185&readid=7763022BD86F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=440889&userid=0&linkid=35175185&readid=7763022BD86F&test=&umailid=0
mailto:encell@ju.se
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=440889&userid=0&linkid=35175186&readid=7763022BD86F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=440889&userid=0&linkid=35175187&readid=7763022BD86F&test=&umailid=0
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=440889&userid=0&linkid=35175188&readid=7763022BD86F&test=&umailid=0

