Handledarutbildning
Fordonstestteknik

Utbildningsmål
Efter kursen ska handledaren:
• Veta vad handledaruppgiften går ut på
• Känna till aktuell yrkesutbildning i stort och hur den
bedrivs i skolan
• Ha förkunskap om elever i allmänhet och i synnerhet
förkunskaperna hos de elever som kommer till företaget
• Kunna introducera eleven vid den egna arbetsplatsen
• Kunna handleda eleven vid den egna arbetsplatsen; i det
egna jobbet och i skydds- och säkerhetsfrågor
• Kunna delta i bedömning om eleven klarat av APLavsnittet med godkänt resultat

Handledarens roll
• Ha ett övergripande ansvar för elevens situation på
arbetsplatsen
• Vara ett stöd för eleven
• Med hjälp av elevens yrkeslärare/examinator sätta sig
in i kursmål och betygskriterier
• I god tid förbereda och planera tillsammans med
arbetskamrater när eleven ska börja sin APL.
APL= Arbetsplatsförlagt lärande

Exempel på olika arbetsuppgifter
som en handledare utför
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducerar, informerar, inspirerar och motiverar
Deltar i handledarutbildningar och uppföljningar
Ser till att elevens arbete är relevant
Finns till hands för frågor och förklaringar, ge råd
Fördelar ansvar
Fungerar som en förebild, även på ett mänskligt plan
Utvärderar och följer upp elevens arbete
Ger beröm och konstruktiv kritik
Riskbedöma arbetsplatsen före och under APL
Vid tillbud/olycka, rapportera till Hornavanskolan
Och så vidare och så vidare……….

Elevens roll
•
•
•
•
•
•

Ta ansvar för sitt lärande på arbetsplatsen, ex. vis föra dagbok
Riskbedöma sin APL plats fortlöpande
Delta aktivt vid uppföljningssamtalen
Följa de regler, rutiner och arbetstider som finns på arbetsplatsen
Meddela arbetsplatsen när han/hon inte kan komma pga. sjukdom
Meddela arbetsplatsen när han/hon inte kan komma pga. andra
aktiviteter i skolan
• Ge arbetsplatsen så god framförhållning som möjligt vid frånvaro
• Prata med handledare eller yrkeslärare/examinator om något inte
känns bra på arbetsplatsen

Skolans roll och
ansvar
• Tillsammans med eleven ta fram en individuell studieplan
• Gå igenom kursmål och betygskriterier med elev och handledare
• Tillsammans med handledaren identifiera de kurser och moment i
kurser som kan genomföras på arbetsplatsen
• Ansvara för de teoretiska delar av kursen som lämpar sig bäst för
studier i skolan
• Säkerställa att utbildningen är godkänd av resp. bransch och facklig
organisation

Skolans roll och ansvar

• Tillsammans med elev och handledare validera de kunskaper
och färdigheter eleven har tillgodogjort sig på arbetsplatsen och
stämma av dessa mot kursmålen
• I samråd med handledaren betygsätta de kurser som genomförts
på arbetsplatsen

Första dagen på ”jobbet”
Första dagen kan vara pirrig och många elever
känner sig osäkra.
Här är några tips från elever som kan vara bra att tänka på:
• Någon som tar emot eleven
• Presentera handledaren och den övriga personalen
• Visa lokalerna: omklädningsrum, toaletter, lunchrum..
• Gå igenom arbetstider
• Hur det fungerar med raster, luncher mm
• Elevens arbetsuppgifter
• Lämplig klädsel

Eleverna kan behöva hjälp med att
förstå såväl skrivna som oskrivna
regler och rutiner på arbetsplatsen
Viktiga saker att ta upp:

• Säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner.
• Sjukanmälan och passa tider, när ska eleven vara på plats?
Omklädd före eller inom arbetstiden?
• Regler och förhållningssätt vad gäller tuggummi,
mobiltelefoner, rökning, kepsar, klädsel, piercing etc.

Göra före och göra efter

• Att lära genom att se och göra efter, är ett naturligt sätt för
inlärning
• Ju fler delmoment som ingår i uppgiften desto mer blir det för
eleven att hålla i huvudet. Det gäller därför att från början ha
tålamod och visa om och om igen.
• Viktigt att uppmuntra elevens egen fantasi och initiativförmåga.

Hjälp eleven att reflektera
över sitt lärande
• Lär inte enbart ut hur eleven skall göra – diskutera också varför!
• Låt gärna eleven själv förklara vad han/hon gör och varför
• Att kunna förklara för en elev varför du fattar ett beslut och inte
ett annat, är en viktig förmåga hos dig som handledare.
• Genom att reflektera över dina egna handlingar, hjälper du
eleven att bygga sin egen förmåga, så att han/hon kan komma
med egna förslag till lösningar på hur ett arbete ska
genomföras.

Att lära sig ta initiativ

• Att lära sig att ta initiativ är en process som många elever behöver
vägledning
• Många är rädda att göra fel och ta därför inga egna initiativ
• Tala om vilka arbetsuppgifter som han/hon själv kan ta initiativ till
att utföra. Det är bra om det finns enkla uppgifter som eleven kan
utföra på egen hand.

Det är viktigt med beröm och
uppmuntran

• Tala om när eleven gör något som är bra och när eleven utför
uppgiften på rätt sätt
• Att ge återkoppling är viktigt i lärandet. Det stärker
självförtroendet och skapar trygghet

Även det som gått fel eller inte
blivit så bra måste diskuteras

• Det är viktigt att eleven får reda på när han/hon gör fel. Var tydlig
men varsam när du framför kritik. Utgå gärna från en konkret
situation.
• Tala om för eleven att det är ok att göra fel. Att göra fel och sedan
diskutera varför och hur man skulle gjort istället är också ett led i
lärandet.

Att tänka på
när du ger kritik
• Fokusera på lösningar och förbättringar snarare än fel
• Försök att ge så konkret kritik som möjligt, visa tydligt vilket moment
eller vilken situation du syftar på
• Kritisera bara sådant som eleven har möjlighet att förändra och
utveckla
• Framför kritiken vid ett lämpligt tillfälle så att eleven har en rimlig
chans att ta den till sig
• Dra dig inte för att ge kritik. Tänk på att väl formulerad kritik är en
nödvändighet för att eleven ska kunna utvecklas i yrket och som
människa.

När det inte fungerar
• Dröj inte med att tala med eleven eller ta kontakt med skolan när
något inte fungerar. Det är ofta lättare att rätta till saker med en
gång än att låta tiden gå och hoppas att det ordnar sig längre
fram.
• Om eleven har frånvaro – ta reda på vad det beror på. Ibland kan
det vara något som gör eleven osäker eller skapar otrivsel som är
lätt att åtgärda. Ju fortare man tar tag i problemet desto enklare
blir lösningen!
Det är viktigt att skolan snabbt får veta om en elev inte följer de
arbetstider som är uppgjorda.

Kvalitetssäkring
Bedömning och betygssättning av elevens prestation
• Betygssättning:
- utföres av behörig lärare i samråd med handledare
• Bedömning:
-utföres i samråd med behörig lärare/samordnare och handledare
• Betygssättningen utgår alltid från de fastställda målen och
betygskriterierna för kursen. Andra faktorer som
t ex tidspassning är oftast INTE avgörande för betygssättningen.

Skolans värdegrund
• Även under APL är praktikanten skolelev och skolans
värdegrund och demokratiska uppdrag gäller även på
arbetsplatsen.
Skollagen fastslår att:
• Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.
• Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som
verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall
den som verkar inom skolan.
1. främja jämställdhet mellan könen
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden.

Praktiska frågor
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter till eleven och skolan
Att ta sig till och från arbetet
Arbetsklädsel och skyddsutrustning
Närvarorapportering
Loggbok/almanacka
Nästa handledarträff
Övriga frågor

