Medlemsbrev januari 2022
Fortsatt medvind för lärlingsutbildningar Fler och fler unga väjer lärlingsutbildning - om
möjligheten finns. Hösten 2021 hade landets gymnasieskolor över 16 000 lärlingar, 800 fler än
föregående år. Men det kan och ska bi fler. Vår stiftelse arbetar för att unga överallt i landet ska ha
tillgång till lärlingsutbildning med hög kvalitet inom alla yrkesområden och för att politikerna ska se
denna företagsnära utbildning som en viktig del i regionernas kompetensförsörjning.
Samarbete regionalt och programvis Under året ska vi fortsätta arbetet samarbetet med den s k
Handelskammaralliansen för att hitta former för regional samverkan som ökar rekryteringen av
lärlingar och får fler företag att ställa upp med lärlingsplatser. Vi planerar också flera webbinarier om
samarbete ”programvis”, de första genomfördes hösten 2021 om vård-och omsorgsprogrammet
respektive industritekniska programmet. På Lärlingsfrämjandets medlemssidor finns inspelningar från
båda samt annat material, bl a modeller och verktyg för rekrytering och utveckling av APL.
Medlemsrabatter på viktiga verktyg Vårt nätverk har bildats för att främja utbyte av idéer och
erfarenheter och flera medlemmar har deltagit i utvecklingen av lärlingsappen LoopMe, ett unikt
verktyg för att planera, genomföra och utvärdera lärprocesser som givetvis är särskilt användbart i det
samspel mellan skola och arbetsplats som krävs i lärlingsutbildningar. Marks gymnasieskola har
också tagit initiativ till APL-admin, ett digitalt verktyg som underlättar administrativa rutiner kring APL
och därmed är något av en perfect match till LoopMe. Både ME Analytics och ITCM erbjuder nu
skolor i Lärlingsfrämjandet en prisrabatt på 20 % för respektive produkt under 2022
Ökad rekrytering till yrkesutbildning Ska vi få fler lärlingar måste fler ungdomar få upp ögonen för
den framtid som finns i många praktiska yrken. Våra medlemsskolor i Kungsbacka och Uddevalla
skapade tillsammans modellen Spana på ett yrke där syv integreras med både prao och
ämnesundervisningen. Den modellen är nu utgångspunkt för ett samarbete mellan flera kommuner i
Norrbotten för att få en strukturerad och uppföljningsbar vägledningsprocess genom årskurserna 7-9.
Information om modellen, praoappen LoopMe och rekryteringssajten Bli Lärling finns på
medlemssidorna.
Årsmöte i Göteborg 17-18 mars I skrivande stund vet vi inte om det planerade årsmötet i Göteborg
17-18 mars kan genomföras men programmet börjar med en gemensam lunch i Angeredsgymnasiet
torsdag 17 mars kl 12 00 och avslutas med en gemensam lunch på Hotell Post, följande dag kl 12 00.
Du kan anmäla om du önskar ett enkelrum på Hotell Post och/eller vill delta i en gemensam middag
17 mars kl 19. Stiftelsen står för program och luncher, deltagarna betalar egna kostnader för logi och
middag. Deltagare som inte är medlemmar betalar en konferensavgift på 3 900 kronor. Här finns
länkar till program och anmälan
Reservplanen är ett digitalt årsmöte 18 mars k 09 30-11 00 med några korta presentationer och
utrymme för diskussion. 7 februari fattar vi beslut om vilket alternativ vi kan/måste välja.
Årets medlemsavgift Skolor som är medlemmar i Lärlingsfrämjandets nätverk betalar en årsavgift på
3 900 kronor (exkl moms), oförändrad sedan föregående år. En faktura på detta belopp skickas till
den faktureringsadress som skolan tidigare angett.
Tankar och idéer. Har du synpunkter och önskemål om stiftelsens verksamhet är du hjärtligt
välkommen att höra av dig till någon av undertecknade styrelseledamöter
Göteborg, Kungsbacka, Stockholm, Uddevalla och Örnsköldsvik i januari 2022
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