Föreläsare, seminarium och utställare under Kompetensbåten 2018
Seminarium: Internationella relationer (Henric Hagberg, Ållebergsgymnasiet)
Hur kan du arbeta med internationella relationer i yrkesutbildningen? Att ha utbyte med
andra skolor i olika länder är vanligt förekommande på de studieförberedande
programmen. Vad kan ett utbyte med en annan yrkesutbildning i ett annat land ge oss? I
Falköping har vi ett samarbete med en yrkesskola i Ukraina, Kharkiv. Henric Hagberg
berättar om projektet, resan och det vi tar med oss i erfarenheter därifrån.
Seminarium: ETG – Automation (Nisse Karlsson, EUU)
”Hur svårt kan det va?”
En uppvaknande och inspirerande föreläsning om styr-, mät- och reglerteknik samt
programmerbara styrsystem. Under detta pass får du tips på enkla och roliga metoder
att väcka samt bibehålla intresset för inriktningen Automation...
Seminarium: Alla ska med! (Per Nilsson, Jämtlands gymnasium, Östersund)
Vi vet att 80 % av alla elever kan tillgodogöra sig utbildningen när de ser på den genom
traditionell undervisning. De tar in kunskap och utvecklas, de får betyg, de går
förhoppningsvis ut på arbetsmarknaden som duktiga yrkesmänniskor. 80 % Det är en
hög siffra! Det kan man väl vara nöjd med? Lite svinn får man räkna med! Eller...?
Seminarium: Branschskola Distributionselektriker - en ny möjlighet med hög
spänning! (Anna Byström och Anne Kajala)
Alla skolor med EE-utbildning kan nu erbjuda distributionselektriker som inriktning.
EUU* i samarbete med Åsbro Kursgård har fått Skolverkets förtroende att bedriva
Branschskola. Under 12 veckor, fördelat över årskurs 1 och 2, studerar eleven vid Åsbro
Kursgård och har därtill 15 veckor APL. Utbildningen kan ni delfinansiera med
statsbidrag. Anna Byström från Installatörsföretagen/EUU och Anne Kajala från Åsbro
Kursgård inspirerar om möjligheten med Branschskola Distributionselektriker och
yrkesinriktningen.
*Elteknikbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter
Seminarium: Ämnesintegrerad undervisning – med hjälp av julen
Målet med de tre åren på en gymnasieutbildning är ju att samtliga kunskapsmål ska
övas, prövas och bedömas. Men, hur kan man göra för att integrera dessa mål med
varandra? Erik Pettersson från ETG Nyköping berättar och beskriver om ett projekt som
med lust och glädje motiverar eleverna och förbereder dem inför vinterns stora
begivenhet.
Rektorsseminarium: Organisation och ledarskap (Jonas Andersson, ETG)
Hur kan man som rektor organisera sin skola och sina arbetslag för att optimera
undervisningen genom den samlade kompetensen i lärarkåren? ETG har tagit fram en
pedagogisk/didaktisk modell som bygger på undervisning i ämnena istället för genom
kurser. Målet med modellen är att tydliggöra elevernas väg till elektrikeryrket.
Testa på: Vobling
Virtual reality, VR, är här för att stanna. Nu finns nya upplevelser att testa på El- och
VVS-yrkena som ett led i att skapa attraktion till yrkesprogrammen. Programmen finns
tillgängliga för skolorna i sin marknadsföring om kringutrustningen är på plats.Ett
måste för den oinvigde med stor risk för att bli beroende. Vobling visar vägen.

Testa på: LINGIO
Vad är egentligen yrkessvenska? Varför är det viktigt? LINGIO har utvecklat en språkapp för att underlätta inlärningen för icke svensktalande studerande av tekniskt viktiga
och nödvändiga begrepp i våra El – VVS-branscher. Detta är ett konstruktivt och
innehållsrikt lärandeverktyg som numera är en självklarhet hos många utbildare.
Ola Månsson, Installatörsföretagen
Ola ger sitt och branschens perspektiv på varför det är viktigt med en sjyst
installationsbransch. När kompetensfrågan är den i särklass viktigaste frågan i
branschen behöver vi alla bli bättre på att behålla befintliga och rekrytera nya
medarbetare in i våra företag. Skolan är första kontakten med branschen för många, hur
får vi fler att vilja komma dit?
Rune Larsson, inspiratör
Mål och motivation följs åt. Ett mål är något som man vill uppnå, något som man tror
på, och något som man är villig att verkligen betala priset för. Jag berättar om hur vi
kan optimera dessa faktorer. Man kan säga att våra attityder är hjärnans drivrutiner.
Jag berättar om skillnaden mellan en offerattityd och en fighterattityd, och ger
exempel på hur vi kan påverka oss själva och andra att bli mera fighter och mindre
offer. Detta och mer därtill tar Rune upp i denna inspirationsföreläsning. Inget man
vill missa!
Mer om Rune Larsson på loparlarsson.se
Gleerups förlag, Spiegelberg förlag och LIBER ställer ut uppdaterat läromedel.
Detaljerat program under Kompetensbåten den 30-31 oktober 2018
DAG 1
TID

VAD

VAR

15.00

Samling och utdelning av biljetter

Viking Line-terminalen,
Stadsgården Sthlm

16.00
16.15

Ombordstigning M/S Cinderella
Förstärkt fika, väskinlämning och
praktisk information
Ola Månsson, vd
Installatörsföretagen
Rune Larsson, inspiratör
Tillgång till hytt
M/S Cinderella avgår
Inspiration för att skapa mervärden
Mingel
Trerätters middag

16.35
16.50
17.45
18.00
18.00
19.30
21.00

Melody däck 7
Melody däck 7
Melody däck 7
Melody däck 7
Melody däck 7
Seaview, däck 8

DAG 2
TID

VAD

VAR

7.00
8.00

Frukost
ETG idag och i morgon

9.10

ETG – Automation

10.00
10.30 – 12.00

Fika
Rektorsseminarium

10.30

Seminariepass 1

11.10

Seminariepass 2

11.45

Seminariepass 3

12.30
14.00 – 15.00

Lunch
Avslutande samling för alla

The Buffet, däck 8
Konferensavdelningen däck 9
– AU1
Konferensavdelningen däck 9
– AU1
Konferensavdelningen däck 9
Konferensavdelningen däck
9, rum B21
Konferensavdelningen däck
9, diverse rum
Konferensavdelningen däck
9, diverse rum
Konferensavdelningen däck
9, diverse rum
The Buffet, däck 8
Konferensavdelningen däck 9
– AU

15.30

M/S Cinderella anlöper Stockholm

HELA DAG 2
Vobling
LINGIO
Spiegelberg förlag
Gleerups
LIBER

Skiss över Cinderellas konferensavdelning, plan 9

B31-B32
B10
B10
B10
B10

