INTRODUKTION TILL HANDLEDARROLLEN

VAD ÄR APL?

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Apl (arbetsplatsförlagt lärande) är en viktig del av varje yrkesutbildning. Den ger
eleven möjlighet att prova på det han eller hon lärt sig i skolan, i skarpa lägen på en
arbetsplats. Apl-perioden är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt
yrke.
Apl bidrar också till kompetensförsörjning både i enskilda företag och arbetsmarknaden i stort. Genom Apl kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina
nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

MÅLSÄTTNINGEN MED APL

Under tiden för apl ska de studerande få möjlighet att tillämpa sina kunskaper i
praktiken. Företagens specifika arbetsområden och kompetenser kopplas till kursmål
och ger samtidigt eleverna möjlighet att tillägna sig kunskaper utöver kursmålen.
Eftersom studerande ges tillfälle att koppla ihop teori och praktik direkt i arbetet,
utvecklas och fördjupas lärandet och förståelsen för den kompetens som behövs i
arbetslivet.
Undersökningar visar att företagen gärna ställer upp med handledare och att dessa
är kunniga, engagerade och fungerar väl i samarbetet med utbildare. Handledarna
har dock inte alltid den nödvändiga handledarutbildningen. Detta kan bero på att
företag inte känner till att utbildaren ordnar sådan utbildning eller att utbildarna inte
informerar om den.

HANDLEDNING

VIKTIG DEL AV YRKESUTBILDNINGEN

Rollen som handledare kan se olika ut beroende på hur ni organiserar den på ditt
företag. Kanske kommer du att vara den som organiserar och koordinerar deltagarens tid på företaget eller så är du den som direkt visar deltagaren hur man gör
i olika arbetsmoment. Det kan också vara så att du som handledare ansvarar för
helheten av apl.
Utbildarna ska med jämna mellanrum eller vid behov anordna handledarutbildning.
Kontinuerligt återkommande handledarutbildning är en av de viktigaste faktorerna
för att få en bra kvalitet på arbetsplatslärandet. Det är en förutsättning för att du ska
kunna fungera som deltagarnas utbildare på företaget att du har fått och får kontinuerlig information från utbildaren. Utbildningen bör lämpligen innehålla fördjupningar inom alla de områden som tagits upp i denna folder.

VÄSENTLIGA MOMENT UNDER APL

1.

2.

3.

Introducera eleven på
arbetsplatsen

Vara förebild för
företaget och
utbildningen

Samverka med
utbildningsanordnare för
planering av apl

4.

5.

6.

Ansvara för
genomförandet av apl

Stödja deltagaren och
tillsammans med henne/
honom anpassa och
dokumentera lärandet på
arbetsplatsen

Medverka vid
uppföljning och
utvärdering av apl

DET HÄR ÄR
TEKNIKCOLLEGE

År 2025 kommer 30 % av de som idag jobbar inom svensk industri att ha gått i
pension och med dem följer många års erfarenhet och kunskap. Det innebär att
kommuner och företag aktivt behöver hitta ny arbetskraft. Arbetsmarknaden för
utbildade inom teknik, el och energi, fordon, finsnickeri eller industriteknik ser
därför mer lovande ut än någonsin.
Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning
inom industrin och arbetar nationellt, regionalt och lokalt. Genom att få företag,
kommuner och utbildningsanordnare att samarbeta skapar vi en matchning mellan utbildning och arbetsliv. Vi har ett gemensamt mål – industrins tillväxt genom
kompetent arbetskraft tack vare kvalitetssäkrade utbildningar.
Inom Teknikcollege ryms programmerare, mattesnillen och svetsälskare tillsammans med lärare och föreläsare som har erfarenhet av vad de pratar om. Utbildningen lämnar plats för både praktiska och teoretiska ämnen så den studerande ska
kunna gå direkt ut i arbetet eller vidare till fortsatta studier på exempelvis yrkeshögskola eller teknisk högskola.
Teknikcollege samverkansmodell är unik och möjliggör att tekniskt inriktade utbildningar ligger i framkant. Tack vare att kommuner och företag påverkar såväl
inriktning som innehåll i våra utbildningar förbereds framtida medarbetare för vad
arbetsmarknaden behöver.
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