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         Medlemsbrev januari 2023 

Medlemsenkät Novemberenkäten om erfarenheterna av lärlingsutbildningens organisation besvarades av 29 
av de 37 medlemmar som har gymnasial lärlingsutbildning (övriga har vuxlärling). I två av tre skolor börjar lär-
lingsutbildningen i årskurs 1, i fyra av fem skolor har rektor, en eller flera, ansvar för både lärlingsutbildning 
och skolförlagd yrkesutbildning. Fler än hälften uppger att deras lärlingsutbildning har hög status i arbetslivet, 
övriga att profilen behöver förstärkas både internt och externt. Tre av fyra skolor anser att samarbetet med 
grundskolan behöver utvecklas, nästan lika många att kontakterna med företagen behöver förstärkas. 

Årsmöte 15-16 mars i Stockholm Nätverkets medlemmar inbjuds till årsmöte, i år förlagt till Hotel Stockholm 
Plaza, centralt i City. Vi börjar med en gemensam lunch onsdag 15 mars kl 12 00 och ägnar första halvdagen åt 
pågående utvecklingsarbete om bl a den nya Lärlingsplatsen, rapportgeneratorn LoopMe och pilotprojektet 
med yrkeslärarnätverk. Till förmiddagen nästa dag har vi bjudit in flera gäster för att diskutera lärlingsutbild-
ningarnas framtid sett från tre olika perspektiv – regionens, branschernas och nationellt. Vi avslutar med en 
gemensam lunch, torsdag 16 mars kl 12. Mer information finns på Program och Anmälan 

Problem eller möjlighet? Enligt nya regler ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högsko-
lestudier byggas in också i yrkesprogrammen. För lärlingsutbildningar är den mest näraliggande lösningen att  
hela det individuella valet ägnas åt de aktuella kurserna. Men kanske finns det andra möjliga upplägg? Industri-
gymnasierna visar att eleverna är beredda att läsa mer än 2500 poäng om det leder till en anställning. Kanske 
kan nätverket arbeta för branschanpassade upplägg av de tre aktuella kurserna – Svenska 3, Matematik 1a och 
Engelska 5? Kan det t ex bredda rekryteringsbasen till sjuksköterskeutbildning från vård-och omsorgsprogram-
met och/eller underlätta integration mellan Industriprogrammet och Teknikprogrammets fjärde år?  

Yrkeslärarnätverk Under hösten har Jonas Carlzon, Piteå, Linn Ivarsson Sörensson, Uddevalla, och Maud Holm, 
Göteborg, skapat en struktur för stödmaterial i APL som ska kunna användas i samtliga program. Under det 
kommande året ska materialet byggas upp för FS, VO och NB med sikte på dels spridning till andra program, 
dels samverkan med branscherna för att erbjuda intresserade skolor ett stöd för kvalitetsutveckling av APL 

Nya Lärlingsplatsen Vid årsmötet presenteras den nya digitala marknadsplatsen Lärlingsplatsen som tagits 
fram i samarbete med Handelskammaralliansen. Lärlingsplatsen är inriktad på Gymnasial Lärlingsanställning, 
GLA, och vuxlärlingar. Ambitionen är att vi tillsammans med handelskamrarna ska utveckla Lärlingsplatsen till 
ett verktyg i regionernas och branscherna arbete med kompetensförsörjningen.   

LoopMe Rapportgenerator På initiativ från Lärlingsfrämjandet arbetar ME Analytics med en Rapportgenerator 
som ska göra det möjligt att redovisa översiktliga resultat från användningen av LoopMe. Utvecklingsarbetet är 
en del av ett pågående samarbete med Boden, Pajala och Älvsbyn i syfte att skapa en tydlig och uppföljnings-
bar struktur för skolans breda vägledning. Rapportgeneratorn kan givetvis även användas i andra LoopMe-ap-
plikationer, t ex lärlingsapparna och praoappen. Arbetet finansieras av de tre kommunerna tillsammans med 
Region Norrbotten och rapportgeneratorn ska presenteras vid Lärlingsfrämjandets årsmöte.  

Tack till avgående styrelseledamot. Bonny Wernersson, rektor vid Elof Lindälvsgymnasiet i Kungsbacka, har 
gått i pension och lämnar därför styrelsen. Bonny har varit med i nätverkets arbete från dag ett och bidragit 
med många kloka synpunkter Som avskedsgåva till Lärlingsfrämjandet har Bonny, i likhet med den tidigare sty-
relsekollegan Staffan Hallström, donerat 10 000 kronor till Årets Lärling. Vi tackar Bonny för både detta och 
många trevliga möten och önskar lycka till, bl a i de nu utökade kontakterna med barnbarnen.  

Ny styrelseledamot  Björn Wärnberg, verksamhetschef för vuxenutbildningen i Uddevalla, har valts in i Lär-
lingsfrämjandets styrelse. Björn är efter några år som ”nationell lärlingskoordinator” på Skolverket välkänd för 
flertalet lärlingsutbildare i Sverige. Tillsammans med Stefan Einarsson har Björn också tagit initiativ till Lärlings-
centrum Uddevalla som invigdes i augusti 2022. Ambitionerna bakom och erfarenheterna hittills presenteras 
vid ett seminarium på Lärlingsfrämjandets årsmöte 15 mars 2023./ 

Hjärtliga hälsningar från styrelsen (kontakta oss gärna på info@larlingsframjandet.se ) 

http://blilarling.se/wp-content/uploads/2023/01/2301-Arsmotesprogram-vers-221215.pdf
https://forms.gle/kN1cnS3svednSNAcA

