
   
 

 

 

INBJUDAN TILL SPRÅKOMBUDSUTBILDNING 
Språkombudsrollen 

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar 
med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för att främja en bättre kommunikation. 
Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om 
vardaglig språkanvändning. 

Som språkombud passar den som är nyfiken på språk och kommunikation och som vill och vågar tala inför kollegor 
och chefer. Språkombud kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk och behöver behärska svenska 
språket väl. 

 

Språkombudet på arbetsplatsen  

Syftet med språkombudsrollen är att ge arbetsplatsen bättre förutsättningar för att arbeta språkutvecklande, både 
på en organisatorisk och individuell nivå. Genom språkombudet får arbetsplatsen: 

• ökad kunskap och medvetenhet om hur språk och kommunikation används och fungerar på arbetsplatsen 
• inspiration till utvecklingsarbete när det gäller språk och kommunikation på arbetsplatsen 
• konkreta verktyg och metoder för att stötta kollegor och andra medarbetare 

 

Språkombudsutbildningens mål 

Efter avslutad utbildning ska språkombuden: 

• veta vad som förväntas av dem i rollen som språkombud 
• ha verktyg för att stötta kollegor, studerande och praktikanter med språkutveckling och kommunikation på 

arbetsplatsen 
• ha praktisk kunskap om hur olika dokument kan göras tydligare och mer tillgängliga 
• känna till hur handlingsplanen kan följas upp, utvärderas och revideras så att den kan fungera över tid 
• ha introducerat språkombudsrollen i den egna verksamheten och öppnat upp för en lärande och 

språkutvecklande arbetsplats   

  



   
 

Utbildningens upplägg: 

• Fyra träffar inom 3 - 4 månader. På första träffens förmiddag deltar både du och din chef. 
• Tre webb-utbildningsdelar. 
• Läsning av kurslitteratur. 
• Regelbundna online-diskussioner mellan träffarna. 
• Arbetsplatsuppdrag mellan träffarna. 

Totalt tar utbildningen cirka sex heldagar varav ca två dagar behövs för arbetsplatsuppdrag. 

Plats: Campus Laholm, Skottegränd 3, 312 31 Laholm. Om arbetsgivare från samma ort bokar hela utbildningen, 
finns möjlighet att förlägga den där. 

Utbildningsdagar: 1 september, 6 oktober, 3 november samt 1 december 2022. 

Tider: 08:30-16:30 

Sista anmälningsdag: 15 augusti 2022. 

Max antal deltagare: 20 

Kostnad: Upphandlad av Skolverket och därför kostnadsfri. 

Fika förmiddag och em ingår. Du har möjlighet att välja till lunch vid anmälan som du bekostar själv. 

 Så här anmäler du dig: 

 * Anmälan för anställda inom Region Halland sker via Kompetensportalen på Intranätet. Länk till utbildningen>> 

 * Anmälan för anställda i kommunerna samt hos privata aktörer sker genom att den anställde registrerar ett konto 
i Region Hallands utbildningskatalog. Tänk på att faktureringsuppgifter efterfrågas. 

 Länk till Region Hallands externa Kompetensportal: https://regionhalland.luvit.se/extern/ 

 Vägledning för anmälan för personal som INTE är anställda av Region Halland: 

 • Klicka på rubriken Ta del av utbildningskatalogen. 

 • Sök upp utbildning, titta så att ort och datum stämmer innan du registrerar dig. 

 • Klicka på Registrera. 

 • Skapa konto i registreringsformuläret. 

 • När du klickar på Registrera längst ner under dina kontouppgifter, då blir ditt konto sparat och du blir automatiskt 
anmäld till utbildningen du valde. 

 Nästa gång du ska anmäla dig loggar du in via inloggningsrutan i länken. 

 Frågor: Kontakta Eva Eberius, Vård- och omsorgscollege Halland 

 

www.vo-college.se/sprakombud  
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