
   

Lärlingsfrämjandets medlemsbrev oktober 2021, BS 211001 

 

 

 Medlemsbrev oktober 2021 

Efter ett mycket annorlunda läsår har flertalet skolor nu återgått till en vardag där det är lättare att planera 
och blicka framåt.  Här vill den nybildade stiftelsen Lärlingsfrämjandet bidra dels för att fler unga ska söka till 
gymnasiets yrkesutbildningar, dels för att det överallt i landet ska finna ett brett utbud av lärlingsutbildningar 
och lärlingsplatser som håller hög kvalitet 

Sajten Bli Lärling När det gäller att främja intresset för yrkesutbildningar ska vi 

bygga upp en digital platsbank för lärlingar, www.larlingsplatsen.se som täcker 

hela landet. På vägen dit har vi tagit fram  www.blilarling.se en sajt som riktar 

sig till ungdomar i årskurserna 7-9 samt deras lärare, vägledare och 

vårdnadshavare. Här finns bl a länkar till alla skolor i vårt nätverk och 

information om sajten kommer att skickas till alla skolhuvudmän. Tillsammans 

med tre kommuner i Norrbotten planerar vi också att främja rekryteringen 

genom ett samlat grepp på skolans s k breda vägledning i åk 7-9. 

Samarbete ”programvis” Under året vill vi också börja utveckla samarbetet inom programmen. En förebild är 

vård och omsorg där Angeredsgymnasiet är drivande kraft i ett nätverk som har nästa videomöte 28 oktober kl 

09 00 – 11 00. Vi ska då behandla användningen av lärlingsappen LoopMe och APL-admin samt även diskutera 

de nya kurspaketen för vård-och omsorgsprogrammet. Anmäl dig här 

Välkomna också till ett webbinarium 9 december kl 15 00 – 16 30 för att diskutera samverkan inom industri-

programmet. Företag i flera regioner har signalerat stora problem med personalrekryteringen samtidigt som 

gymnasieskolornas på många håll har få sökande till det industritekniska programmet. Lärlingsutbildning kan i 

det läget vara attraktiv för både ungdomar och arbetsgivare. Efter korta presentationer av dagsläget i olika 

skolor ska vi diskutera samarbetsmöjligheter där både LoopMe och APL-admin kan vara intressanta pussel-

bitar. Några gäster bidrar med en överblick av industrins behov i olika delar av landet. Anmäl dig här 

 

Samarbete med Västsvenska Handelskammaren. Tillsammans vill vi arbeta för spridning  

av GLA och för att mobilisera regionerna och näringslivet till insatser i varje län för att öka 

utbudet av lärlingsutbildningar och lärlingsplatser inom alla yrkesområden.  

 

Ny medlemsrabatt Stiftelsen huvuduppgift är emellertid att verka för idé-  

och erfarenhetsutbyte inom nätverket. Goda idéer finns överallt men sprider sig inte själva. 

Ett exempel är www.apladmin.se, ett IT-stöd som gör det möjligt att förenkla många av 

skolans administrativa rutiner i samband med planering och genomförande av 

arbetsplatsförlagt lärande. Systemet har byggts upp av ITCM efter ett initiativ från Marks 

gymnasieskola. Lärlingsfrämjandets medlemsskolor/utbildare erbjuds nu en förmånlig rabatt på APL-admin.   

Tacksam för uppgifter Dessförinnan behöver vi dock uppgifter om vem eller vilka personer i din skola som 

önskar delta i nätverkssamarbetet och därmed få aktivitetsinformation och ha tillgång till medlemssidorna som 

är lösenordskyddade. Vi är därför tacksamma om du kan komplettera skolans uppgifter i bifogade formulär. 

Självklart är du också välkommen att ta kontakt med undertecknade som ingår i styrelsen för den nya 

stiftelsen. 

Kungsbacka, Stockholm, Uddevalla och Örnsköldsvik i oktober 2021 

Bo Sillén                                  Bonny Wernersson                                           Cecilia Tellström       

bo.sillen@foretagsam.se     bonny.wernersson@kungsbacka.se        cecilia.tellstrom@ornskoldsvik.se  

Staffan Hallström                Stefan Einarsson 

nordre.parten@gmail.com                               stefan.einarsson@uddevalla.se  
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