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VÅREN 2022

27 JAN

Teknikcolleges handledarutbildning
Vår handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är lika användbar 
för att handleda kollegor som studerande. Utbildningen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det 
arbetsplatsförlagda lärandet och säkra din framtida kompetensförsörjning.

Målgrupp: handledare och potentiella handledare på företag, yrkeslärare

ANMÄL DIG

Utbildning i Teknikcolleges digitala apl-stöd
Teknikcolleges digitala apl-stöd kvalitetssäkrar och underlättar hela processen runt det arbetsplats- 
förlagda lärandet. Med apl-stödet kan den studerande enkelt dokumentera vad hen gör på företaget  
utifrån lärandemålen. Utbildningen går igenom Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrad apl och varför 
ett strukturerat arbete är en framgångsfaktor. Vidare lär vi oss hur man jobbar med det digitala apl-stödet 
och dess funktioner.

Målgrupp: lärare eller annan personal med ansvar för apl eller motsvarande

10 MAR
ANMÄL DIG

Här har vi samlat nationellt samordnade utbildningsevent med tillhörande anmälningslänkar. För att 
anmäla dig eller läsa mer, klicka på anmäl dig under respektive datum. De olika utbildningarna har lite 
olika målgrupper, men samma mål – att kompetenssäkra svensk industri. 

Notera att eventuella ändringar kan tillkomma, i så fall syns de på respektive anmälningssida.

13 MAJ
ANMÄL DIG

3 FEB
ANMÄL DIG

5 MAJ
ANMÄL DIG

https://ui.ungpd.com/Events/9df02777-dd1c-4df1-adc1-37950041d988
https://ui.ungpd.com/Events/a33597b2-2f5b-4821-a64d-c27a30262645
https://ui.ungpd.com/Events/a82d0e0d-5221-4440-9bbd-3a27b2109666
https://ui.ungpd.com/Events/80ce92cc-de5a-4c5a-bcb8-a78a038d5547
https://ui.ungpd.com/Events/4305b060-2479-48b7-8155-b0f9aaf1992d


Företagsrekryteringsutbildning del 1 & 2

Ambassadörsutbildning train-the-trainer

Med fler företag i era styrgrupper eller i samverkan med utbildningsanordnare stärks er regionverk-
samhet. Svaren på hur ni kan rekrytera företag på ett intresseväckande och samlat sätt finns i denna 
tvådagarsutbildning som är skapad utifrån erfarenheter och viktiga insikter. 

Målgrupp: processledare, yrkeslärare, apl-samordnare, näringslivsutvecklare och andra som har företagskontakter

21 MAR
ANMÄL DIG TILL BÅDA DAGARNA

7 APR
DEL 1 DEL 2

Teknikcolleges ambassadörutbildning är framtagen för att de studerande ska få en ökad förståelse 
av branscherna och varumärket Teknikcollege samt förstå fördelarna med att de går en certifierad 
utbildning. Vi erbjuder en train-the-trainer-utbildning där vi under tre timmar går igenom de olika 
modulerna som ambassadörsutbildningen innehåller och ger exempel på värdefulla tips. 

Målgrupp: regional eller lokal processledare samt du som kommer att hålla Teknikcolleges ambassadörsutbildning 
regionalt eller lokalt

5 APR
ANMÄL DIG

Handledarpedagogutbildning
Handledarutbildningen som nämns på första sidan är framtagen för att utbildningsanordnaren, den 
studerande och företaget ska få ut så mycket som möjligt av den arbetsplatsförlagda tiden. Den här 
pedagogutbildningen är skapad för dig som framåt har tänkt att arrangera och hålla i handledar- 
utbildningen i din region.  

Målgrupp: du som ska hålla i handledarutbildningen regionalt eller lokalt

11 MAR
ANMÄL DIG

https://ui.ungpd.com/Events/9c3481b8-8e63-4e64-b165-56e837574b52
https://ui.ungpd.com/Events/87f540e1-aaa4-4c49-b46f-d471f4554ba1
https://ui.ungpd.com/Events/09ca4735-f778-4b80-9a0a-b8507b45e548


Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap
Teknikcollege har arbetat fram en modell som hjälper oss att lotsa elever genom hela innovations-
processen. Rätt använd ger modellen oss en möjlighet att träna och stärka elevernas innovativa och 
entreprenöriella förmågor som initiativtagande, kreativitet, samarbetsförmåga och problemlösning. 
Under utbildningen går vi igenom modellen, vilka stödmaterial som finns och ger råd hur man kan 
göra i praktiken. 

Målgrupp: lärare och processledare

27 APR
ANMÄL DIG

I den här utbildningen får du som chef  lära dig hur det arbetsplatsförlagda lärandet går till och 
vem som ansvarar för vad. Du får också råd och tips om hur du och handledaren för den stude-
rande kan arbeta för att göra tiden hos er så givande som möjligt.

Målgrupp: handledarens chef, HR och liknande

27 APR
ANMÄL DIG

Handledarutbildning för chefer

https://ui.ungpd.com/Events/2552a3b0-3bf5-4c72-933e-f4865051508c
https://ui.ungpd.com/Events/7b1150de-2bd9-403a-b0ce-cca935368cc5

