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Lärlingskompassens årsmöte
Vid årsmötet 30-31 januari presenterade projektledarna från Kungsbacka och
Uddevalla de modeller för skolans breda vägledning och kvalitetsuppföljning av
APL som tagits fram i ESF-projektet Yrkeskompassen. Utvärderingen visade att de
ca 60 deltagarna var nöjda med programmet och flertalet anmälde intresse för
fortsatt samarbete, i första hand om en gemensam modell för kvalitetsuppföljning
av APL, men även om förbättrad vägledning och om ”Vuxlärling med SFI”.
Styrgruppen arbetar nu vidare längs följande spår:

1) Kvalitetsuppföljning av APL

Vid årsmötet presenterades förslag till lärar- och elevenkäter som via Google Docs
lätt kan spridas, insamlas och analyseras. Vi är tacksamma för att så snart som
möjligt få synpunkter på innehållet så att vi före sommaren kan återkomma med
förslag på enkäter som skulle kunna genomföras vid ungefär samma tidpunkter
under läsåret 2019/20. Vi tänker oss att enkäterna genomförs separat av varje
skola men att anonyma jämförelser av enkätsvaren blir utgångspunkt för
”benchmarking” - i varje medverkande skola och inom nätverket.

2) Vidareutveckla lärling VO

Med Angeredsskolan i Göteborg som initiativtagare inbjuds nätverkets medlemmar till ett seminarium i Stockholm 27-28 maj för att diskutera hur lärlingsutbildningar inom vård och omsorg kan vidareutvecklas. En av tankarna är att
hitta vägar till ett väl fungerade samarbete med ortens/regionens grundskolor när
det gäller vägledning för att ge ungdomar i högstadiet ett successivt växande
intresse för yrkesområdets möjligheter. På bordet finns också en modell för
ämnes-integration med APL och ett ”Praopaket för vård och omsorg”.

3) En struktur för skolans breda vägledning F-12

Lärlingskompassen söker några skolhuvudmän som vill samarbeta för att skapa,
implementera och sprida en tydlig struktur för skolans breda vägledning genom
alla skolformer. Frågan är rykande aktuell eftersom den statliga vägledningsutredningen föreslår kraftfulla ambitionshöjningar inom området. Tanken är att vi
gemensamt ska söka anslag och bidrag för att ta fram tydliga och uppföljningsbara
strukturer med utgångspunkt från bl a modellen ”Spana på ett yrke” (åk 7-9) och
liknande modeller för förskola/förskoleklass och åk 1-3 resp 4-6 som utvecklats i
Frillesåsskolan i Kungsbacka i anknytning till ESF-projektet.
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4) Vuxlärling med SFI
På många håll koordineras yrkesutbildning för vuxna med SFI och ett pilotprojekt i
Stockholm på tre yrkesområden visar att en mer långgående integration kan ge
goda resultat. Vi undersöker nu om detta pilotprojekt kan vara utgångspunkt för
att utforma en attraktiv modell för ”vuxlärling med SFI” och återkommer även med
detta före sommaren.

5) Larlingsplatsen.se

På årsmötet presenterades en digital platsbank för lärlingar som i ESF-projektet
skapats genom samarbete med praktikpltsen.se inom Göteborgsregionens
kommunalförbund, GR. Vi siktar på att under de närmaste två åren bygga upp
denna så att den blir rikstäckande med information från nätverkets medlemmar
och arbetsplatser som erbjuder lärlingsplatser.

6) Samarbete med ME Analytics

Lärlingskompassen har sedan flera år ett gott samarbete med forsknings- och ITföretaget ME Analytics som bl a utvecklat IT-systemet LoopMe. Företaget har på
uppdrag av Lärlingskompassen tagit fram applikationen ”LärlingsAPPen” och för
vårt ESF-projekt utvecklat Praoappen.
ME Analytics inbjuder nu alla intresserade till kostnadsfria workshops i:
●
●
●
●

Luleå
Stockholm
Malmö
Göteborg

5 april
11 april
3 maj
23 och 23 maj samt 18 juni

Mer information och anmälan: https://loopmenews.com/om/

Lärlingskompassens organisation

Lärlingskompassens styrgrupp har en ny ledamot – Staffan Hallström, tidigare bl a
chef för utbildningsförvaltningen i Kungsbacka. Inom Gymnasiekontoret I
Uddevalla har Fredrik Elfvenstam fått ett särskilt uppdrag att inspirera till
utveckling av innehåll och användning av sektionen ”Material & verktyg” i
www.larlingskompassen.se.

Conny Holm på Gymnasiekontoret, som utvecklat webbstrukturen är också
tacksam om de medlemmar som ännu inte registrerat kontaktpersoner och
användare gör det så snart som möjligt så att alla får tillgång till samarbetsytan via
Google Drive.

Välkomna med synpunkter och förslag
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