
VÄLKOMMEN TILL MÖTE FÖR DIG 
SOM ÄR REKTOR 
I KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I NACKA



VAD VI HOPPAS UPPNÅ

Aktuell information och 

erfarenhetsutbyte 

– samspel och samarbete



AGENDA

Aktuellt i verksamheten

Nacka bygger stad - hur ser framtidens Nacka 

ut?

Aktuella frågor - i Nacka och nationellt

Verksamhetssystem, inspel till upphandling

Vad lär vi av arbetet under pandemin?

Utmärkelsen Lära

Vercity - Länken och bryggan mellan 
Nackaborna, bildningen och näringslivet



Vad är aktuellt i 
verksamheten hos er? 

Bestäm talesperson från 
gruppen som kan berätta två 
saker som är aktuella



NACKA VÄXER



Tätare stadsbebyggelse med nya 
bostäder och arbetsplatser

Västra Sicklaön blir en del av innerstaden

Lokala centrum förnyas och förändras

Tunnelbanan förlängs till Nacka 
med tre nya stationer

Trafik och infrastruktur byggs ut 
hållbart och långsiktigt.

MÅL TILL 2030



NACKA VÄXER 
FÖR FLER
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Befolkningsprognos









SICKLAÖN

• 11 300 nya bostäder

• 10 000 nya arbetsplatser

• Tunnelbana med 3 stationer: Sickla, Järla och 
Nacka.

• 2 500 nya förskoleplatser

• 2 100 förskoleklass och grundskoleplatser

• Pågående gymnasieutbyggnad 1500 platser



BOO

• 1 500 nya bostäder. 

- Merparten i Orminge centrum.

• 900 förskoleklass- och grundskoleplatser

• 350 förskoleplatser



FISKSÄTRA

• 700 nya bostäder

• 160 nya förskoleplatser



ÄLTA

• 1 400 nya bostäder

• 700 nya skolplatser

• 300 nya förskoleplatser
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Prognos vuxenstuderande 

En ökning med 2 500 personer från år 2020 till 2040



AKTUELLA FRÅGOR

• Mål och budget 2022

- - andel godkända elever

- - checkhöjning sfi 2%

• Kvalitetsuppföljning

- - verksamhetsbesök hösten 2021

- - nämndrapport

- - elever och lärare våren 2022

• Jämföraren

• Auktorisationsvillkor

• Framtida möten



OMVÄRLDSBEVAKNING

• Sammanhållen utbildning 1 augusti 2022

- - proposition

- - utbildningsplikt 23 h/v

- - KLIVA

• Arbetsförmedlingen

- - utbildningsplikt

- - anvisning till reguljära studier

• Samverkan andra kommuner

- - Storsthlm

- - statsbidrag

- - utbud

- - pandemi (återgång, APL, vaccination m.m.)

- - kvalitetsarbete

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/11/prop.-20212251/


VERKSAMHETSSYSTEM

• Nuläge och mål

• Insamling av information och input

• Rektorers behov?



SETT I BACKSPEGELN NÄR DET GÄLLER 
PANDEMIN –

1. VAD BORDE NI OCH VI HA GJORT 
ANNORLUNDA? 
2. VAD TÄNKER NI OM INFORMATION 
OCH STÖD FRÅN KOMMUNEN?





DIGITALISERING

955 personer har röstat. 

• Lärspridare

• Lärinnovatör

• Lärteam



RÖRELSE

1273 personer har röstat. 

• Lärspridare

• Lärinnovatör

• Lärteam



•Vinnarna tillkännages 10 december

•Missa inte Lära-dagen
eftermiddagen den 9 mars – med 
föreläsningar, prisutdelning mm i 
Nackasalen



VERCITY
Länken och bryggan mellan Nackaborna, bildningen och näringslivet



BAKGRUND

• Nacka arbetar för kvalitet, utveckling och 
lärande.

• 2014 – förutsättningarna för ett nytt 
internationellt universitet börjar utredas.

• Öppenhet och mångfald – viktiga delar för en 
nära och nyskapande stad som ska fyllas av 
lärande och kreativitet.

• 2018 –Vercity startas för en framtida plats för 
postgymnasialt lärande. Med digitala satsningar 
och utmaningar blickar vi framåt.



VARFÖR?

• Världen förändras. Informationen är snabbare, 
kunskapen mer tillgänglig och robotarna 
smartare.

• Arbetsmarknaden förändras. Yrken försvinner 
och nya kompetenser kommer att behövas. 

• Utbildning och synen på kunskap förändras. 
Gamla system utmanas och nya behöver 
utforskas och prövas i samspel med forskning 
och beprövad erfarenhet. 

Tillsammans med andra vill vi undersöka hur vi 
skapar ett livslångt lärande. Det ska ge oss och 
nästa generation bästa förutsättningarna att möta 
framtidens utveckling.



VAD OCH FÖR VEM?

• Vercity är länken och bryggan mellan 
Nackaborna, bildningen och näringslivet.

• Vercity utvecklas för att ge Nackaborna och hela 
Stockholmsregionen närhet och tillgång till 
utveckling, kompetens och ny kunskap.

• Vercity är för dem som vill skapa och utveckla 
nya former av lärande och bildning.

Varumärket Vercity ägs av Nacka kommun 
och rymmer begreppen 
Diversity (mångfald)
City (stad)
University (universitet)



FRÅN FRÖ TILL 
PLANTA

2018-2019
I Vercity sker en mängd aktiviteter och 
samarbeten inom digitalt lärande, kompetens-
försörjning, utbildning och stadsbyggnad. 

2020-2021 
I Vercity växer tre viktiga områden i det 
livslånga lärandet och bildningen fram:

• Högre utbildning

• Lärarkompetensförsörjning

• Innovation, utveckling och digitalisering 
av utbildning och lärande



HUR?

Högre utbildning
Nacka skapar förutsättningar för aktörer att etablera högre utbildning. 
Genom att tänka nytt kan vi komplettera och utmana dagens högskolesystem 
i ett Nacka som växer. 

Lärarkompetensförsörjning
En dialog förs med Nackas näringsliv, utbildningsaktörer samt statliga aktörer. 
Tillsammans ska vi arbeta med nya sätt och sammanhang för att lära oss och 
matcha olika behov. Genom att utveckla och utmana lärarutbildningen vill vi 
hitta nya former och balans mellan när- fjärr- och distansundervisning med 
digitala verktyg.

Innovation, utveckling och digitalisering
Nacka driver tillsammans med tolv partners den nationella testbädden för 
edtech (utbildningsteknologi) Läs mer om det på www.edtest.se

http://www.edtest.se/
http://www.edtest.se/



