
  Välkommen till ett annorlunda årsmöte! 
Mötesform:    Webbinarium med �era miniseminarier (OBS förhandsanmälan)
Dag:  12 februari 
Tid:  09 30 - 11 30
Anmälan: Via denna länk eller hemsidan www.larlingsframjandet.se 

Nu bildas stiftelsen Lärlingsfrämjandet
Lärlingsutbildning har vind i seglen men mycket återstår innan denna företagsnära yrkesutbildning 
blivit det självklara alternativet för hela arbetslivet. Styrgruppen i det informella skolnätverket 
Lärlingsfrämjandet som i �era år drivits av Uddevalla kommun och stiftelsen Företagsam bildar därför 
en ny stiftelse med samma namn. Syftet är ”att främja ungas intresse för yrkesutbildning och säkra 
tillgången på lärlingsutbildningar och lärlingsplatser av god kvalitet för både unga och vuxna”. 

Vi hoppas att den nya verksamhetsformen ska tilltala nätverkets nuvarande medlemmar och locka 
�er att ansluta sig. Årsavgiften är oförändrad – 3 900 kronor – och inkluderar exponering på 
Lärlingsplatsen, tillgång till slutna medlemssidor på www.foretagsam.se och möjligheter att delta i 
olika utvecklingsprojekt.
 
    
Årsmötesprogram

Vart är svensk lärlingsutbildning på väg? 
Stefan Einarsson, Gymnasiechef, Uddevalla, 
Lärlingsfrämjandets projektledare
Lärlingsutbildning och näringslivet kompetensförsörjning   
Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren
Varför är lärlingsutbildningen viktig för oss?
Röster från små och stora företag   

Därefter följer miniseminarier, s k breakout sessions, på vardera ca 20 minuter med högst 10 
förhandsanmälda deltagare i varje. Efter en kort paus körs alla seminarier i repris.
    
 1. Skolor och huvudmän i samverkan för att utveckla skolans breda vägledning
  Magnus Åkerlund, Boden samt Agneta Wessman Alsin och Maud Holm, Göteborg 
 2. Kvalitetsuppföljning av APL med rapportgenerator LoopMe
  Carin Sävetun, ME Analytics och Mats Westerberg, Luleå Tekniska Universitet
 3. Hur kan vi utveckla gymnasiala lärlingsanställningar, ”GLA”
  Anna Bellomi och Rasmus Flick möter några branschföreträdare
 4. Vuxlärling – integrerad språk-och yrkesutbildning
  Fredrik Harstad, ABF Vux Göteborg och Cecilia Tellström, Örnsköldsvik

Sammanfattning och fortsatt arbete   
Diskussion och avslutning kl 11 30

Ev fördjupning  i ytterligare en eller �era ”breakout sessions” 

Vi använder en ny svensk plattform 
– www.meetingmaker.se - med �era 
funktioner som höjer upplevelsen i 

det digitala mötet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTvmkZv_ztYj_Ff6C4G-pZlvmEMyiwRIfs1H_k8yrE-QsjAw/viewform
https://www.larlingsframjandet.se/

