Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk
Workshop Göteborg 8-9 november 2010

Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning, Trollhättans Kommun
I Trollhättans kommun ser vi att behovet av yrkeskompetens för vuxna ökar. Samtidigt minskar
ungdomsgrupperna på gymnasieprogrammen. Projektet går ut på att utveckla kompetenskluster inom
frivilliga skolformer (gymnasieskola och vuxenutbildning).
Kompetensklustret kan behålla, använda och utveckla sin kompetens till befintliga och nya
utbildningsområden. Klustret kan också samarbeta över de olika utbildningsnivåerna och skapa
tydlighet gentemot arbetsliv och den enskilda eleven. Inom klustret skall det utvecklas metoder för
Blended learning för att öka utbildningarnas flexibilitet. Kompetensklustret skall verka för att ha goda
kontakter med arbetslivet och på så sätt kunna tillmötesgå kompetensbehov på kort och lång sikt.
Syftet med workshopen är att delge Trollhättans arbete med kompetenskluster och skapa nyfikenhet
kring samarbetsformen.
Målgrupp: Utbildningsansvariga och lärare

Dag 1

8 november 2010

12.30

Incheckning samt kaffe/fralla

13.00

Välkommen

13.15

Presentation av nätverk Westum

13.45

Presentation av aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Trollhättans
kommun

14.30

Workshop
inkl. fika mellan kl: 15.00 – 16.00

16.30

Presentation och summering av workshop

18.00

Avslutning

19.00

Middag på Quality Hotel 11

Skandinaviskt Kompetensutvecklingsnätverk
Workshop Göteborg 8-9 november 2010

Aktivitet 1.1.1 Metodutveckling ”Mobila lärare” Laholm
Bristen på yrkeslärare i Sverige är stor liksom behovet av att samverka med arbetslivet inom utbildning
för vuxna. Projektet går ut på att utveckla ett arbetssätt där studierna förläggs till en arbetsplats och
kunskapsutvecklingen sker i den miljö som utbildningen syftar till att ge kompetens inom. Lärande på
arbetsplatsen bidrar också till en process som ökar medvetenheten om kontinuerligt lärande och ökar
därmed också kompetensen hos arbetsplatsens personal.
Yrkeslärare och handledare blir tillsammans viktiga för den studerandes möjlighet att nå målen i
kursen. Metoden går ut på att ta fram en modell där kursens innehåll blir enkel att förstå och ta till sig
för både den studerande och handledaren ute på arbetsplatsen.
En ”Mobil lärare” ska med metodens hjälp kunna serva inom ett större geografiskt område och inom
ett antal utbildningsinriktningar, där man också breddar sig utanför sin egna profession.
Syftet med workshopen är att presentera Laholms tankar och idéer kring Mobila lärare.
Målgrupp: Utbildningsansvariga och yrkeslärare

Dag 2

9 november

08.30

Presentation av aktivitet 1.1.1 Mobila lärare, Laholms kommun

09.30

Workshop
inkl. fika mellan kl: 10.00 – 10.30

11.30

Presentation och summering av workshop

12.00

Avslutning dag 2

12.15

Lunch

Praktisk information:
Plats: Quality Hotel 11, Maskingatan 11, 417 64 Göteborg Tel +4631-7791111
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Maskingatan+11%2c+417+64+G%f6teborg
Deltagarförteckning bifogas.
Rum är bokade enligt deltagarlistan och betalas enligt följande:
Svenska deltagare:
Rummen betalas på plats av deltagaren kontant eller med kort.
Önskar du istället faktura, krävs att fakturaunderlag skickas till:
susanne.borjesson@choice.se alt. Faxnummer 031-779 11 10 uppge SkanKomp
Danska deltagare:
Rummen betalas på plats av deltagaren kontant eller med kort.
Fakturering ej möjlig, men förskottsbetalning kan ske.
Tag kontakt med susanne.borjesson@choice.se uppge SkanKomp
Tfn: +4631-779 11 03
Norska deltagare:
Rummen betalas på plats av deltagaren kontant eller med kort.
Fakturering ej möjlig, men förskottsbetalning kan ske.
Tag kontakt med susanne.borjesson@choice.se uppge SkanKomp
Tfn: +4631-779 11 03

Att ta sig till hotellet
Med buss eller båt
Busslinje 16 från Göteborgs - Eriksberg (hållplats Eriksberg Krokäng), resan tar ca 10-15 minuter.
Cityfärjan Älvsnabben tar er bl.a. från Lilla Bommen, Järntorget eller Klippan till Eriksberg (hållplats
Eriksbergs färjeläger). Båten lägger till vid kajen direkt utanför anläggningen. En enkel resa kostar ca
25 kr/vuxen.
Med Taxi
Som gäst hos oss åker du förmånligt med Taxi Göteborg. Meddela chauffören redan vid bokning!
Taxi Göteborg telefon +4631-650000. Du kan även boka taxi direkt på nätet via Taxi Göteborgs
hemsida www.taxigoteborg.se.
Ca pris på taxi:
Centralstationen – Quality Hotel 11= 210 kr (svenska kronor)
Stenaterminalen – Quality Hotel 11= 220 kr (svenska kronor)
Att parkera på området
Vänligen observera att all parkering på området är avgiftsbelagd.
Kontaktpersoner:

Titti Eklund, e-post titti.eklund@kub.trollhattan.se
Pia Svensson, e-post: pia.svensson@laholm.se

