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Aktivitet 1.1.1 Metodutveckling ”Mobila yrkeslärare”

Projektet Mobila yrkeslärare i Halland, hösten 2010 och våren
2011.
Projektet startade i augusti 2010 och avslutas i juni 2012.
SkanKomp
13 kommuner i Sverige deltar just nu som partners i ett EU-projekt som
heter Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk
SkanKomp ingår i EU-programmet Interreg 4 A - Kattegat - Skagerack.
Förutom dessa 13 kommuner deltar även företaget Meritea AB som en
partner
Westums roll i SkanKomp! Westum är ett nätverk för lärcentra i Västra
Götaland och Halland. Deras roll i projektet är att koordinera de svenska
aktiviteterna, det vill säga de fungerar som kansli och består av Jens
Kleverud och vår ekonom Ewa Hasselgren. Westum fungerar som en länk
mellan Lead Partner dvs, Region Midtjylland i Danmark och svenska
partners. Ekonomirapporteringen som ligger till grund för utbetalningen av
EU-medel, samlas in av Westum regelbundet och vidarebefordras till Lead
Partner samt till Tillväxtverket som sköter utbetalningen av medel i
Sverige.
Varför behövs Mobila lärare? Det råder brist på utbildade och behöriga
yrkeslärare. Det finns därför behov av att utveckla pedagogiska
färdigheter hos de som arbetar med lärling eller liknande
utbildningsformer. Praktiska och teoretiska inslag behöver utvecklas så
att bra underlag skapas, som underlättar en likartad bedömning inför
återkoppling och betygssättning. Individens behov ska stå i centrum men
vi måste även ta hänsyn till näringslivets behov.
Vem ansvarar för projektet och vad har vi gjort?
Laholms kommun ansvarar för projektet och genomför i samverkan med
fyra kommuner i Halland projektet utifrån en framtagen projektplan.
Operativa i projektet, förutom Laholm är Kungsbacka, Falkenberg,
Halmstad och Hylte kommun. Förenklat handlar det om att för Halland och
dess kommuner lära sig av andra regioner men också delge sina egna
erfarenheter och kunskaper inom områdena som projektet berör.
Erfarenheterna tillsammans med resurser som frigörs från projektet ska

bidra till en konkret utveckling av det halländska systemet som handlar
om samspelet med arbetslivet.
Projektet leds av en styrgrupp med representation från samtliga
medverkande kommuner. Laholms kommun har som projektägare anställt
två personer som tillsammans bildar ett projektteam.
Projektteamet har genom sitt nätverk och sina kontakter rekryterat
personer som ingår i en regional- och lokal referensgrupp. Teamet har
tillsatt en expertgrupp bestående av representanter från Skolverket,
Göteborgs Universitet, Lernia (medverkande i AIL projketet i Göteborg)
och följeforskare tillsatt av SkanKomp, med uppdrag att följa hela
projektet.
Projektteamet har deltagit i konferenser anordnade av Skolverket, med
anledning av förändringar i skolsystemet som införs hösten 2011, (Gy 11).
Det är viktigt att arbetet och den studiemodell som utformas harmonierar
med Skolverkets mål och riktlinjer.
Projektteamet har medverkat i en utbildningsinsats för yrkeslärare och
handledare anordnad av Campus Varberg och Göteborgs universitet, inom
ramen för deras Tiwolte projekt. Detta för att ta del av andra projekts
arbete och det material som skapas i Hallands län och som faller inom
ramen för det arbete vi utvecklar i projektet yrkeslärare i Halland.
Tillsammans med styrgruppen har teamet planerat och genomfört
workshop i Göteborg samt deltagit i workshops anordnade i Danmark.
Projektteamet kommer att anordna en workshop i Varberg i oktober.
Till denna bjuds partners inom SkanKomp och andra aktörer in.
Information om workshopens innehåll och upplägg kommer att finnas på
kommunens hemsida under ”Mobila yrkeslärare i Halland” i slutet av juni.
Projektets mål? ar att skapa en studiemetod som handlar om att
definiera innehållet i Examensmål, Ämnets syfte och Centrala innehållet
samt betyg steg E i kurser som ingår i gymnasiala yrkesprogram. Detta
görs i samarbete med yrkeslärare och handledare från olika gymnasiala
yrkesprogram.
Detta innebär närmare att skapa en studiemall som tydliggör mål och
innehåll för den kurs som utbildningen avser och där branschkopplingen
blir tydlig samt att formella kursmoment översätts till mätbara aktiviteter
som kan genomföras på arbetsplatsen.
Studiemallen skall underlätta kommunikationen mellan yrkeslärare,
handledare och elev. Den skall också utgöra en kvalitetssäkring för alla
inblandade parter.

Mallen är i stort sätt lika för alla program, med vissa undantag och tillägg
för vissa kurser. Detta för att säkerställa centrala innehållet i kursen.
Mallen kommer att diskuteras och granskas av expertgruppen.
Projektet har också för avsikt att testa och utvärdera metoden.
En eller flera kurser som brutits ned kommer att testas av elever på ett
eller flera gymnasiala yrkesprogram med början hösten 2011.
En IT artefakt har skapats och kommer att testas i v. 18 för att senare
utvecklas till ett använbart verktyg.
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