Den professionelle yrkesläraren
Erfarenhetslärande – nyckeln till framgång

Fortbildning för lärare, programansvariga och rektorer på
Bygg‐ och anläggningsprogrammet
20‐21 mars 2018
Scandic hotel Skogshöjd, Södertälje
Sista anmälningsdag är den 14 februari 2018

Den professionelle yrkesläraren
Vi är övertygade om att du som professionell yrkeslärare/lärare tar ansvar för din egen kunskaps‐
utveckling och skaffar verktyg för att förbättra kvaliteten i din yrkesutövning. Dina erfarenheter är en
god grund för lärande. Målet är att du under årets konferens, med utgångspunkt från din och andras
erfarenheter, med nyfikenhet och öppenhet ska ges möjligheter att diskutera, analysera och reflektera.
Årets seminarier kommer att ha en inledning för att sedan övergå till att du och dina kollegor delar med
er av vad ni har prövat och lärt. Målet är att du ska få inspiration till fortsatt utveckling och kunna ge
synpunkter på hur utbildningarna inom Bygg‐ och anläggningsprogrammet ska utvecklas.
Av de 9 olika seminarierna kan du välja 6. Är ni fler än en från din skola kan ni försöka sprida er på de
olika seminarierna för att få ta del av så mycket som möjligt. Vi genomför också ett ”öppet” seminarium
där de teman som tas upp bestäms av gruppen. Alla har ansvar, ingen är expert och ingen sitter inne
med de rätta svaren.

Program och tider
20 mars 2018
09.00 Registrering och fika
10.00 Inledning
Lars Tullstedt och Ingemar Klasson
10.15 Ur skolverkets horisont
11.15 Digitalisering och BIM i byggsektorn
12.15 Lunch
13.15 Pass 1 ‐ temaseminarium
14.00 Vandring
14.15 Pass 2.‐ temaseminarium
15.00 Kaffe
16.30 Öppet temaseminarium för alla
17.30 Egen tid
19.30 Middag
21 mars 2018
07.00 Frukost
08:30 Reflektion från gårdagen
08.45 Det enkla valet – gymnasievalet, Hur tänker de unga
10.00 Pass 3 ‐ temaseminarium
10.45 Vandring
11.00 Pass 4 ‐ temaseminarium
11.45 Lunch
12.45 Pass 5 ‐ temaseminarium
13.30 Vandring
13.45 Pass 6 ‐ temaseminarium
14.30 Gemensam avslutning
15.00 Tack och adjö

Ungdomsbarometern

Seminarierna ‐ Anmälan till respektive seminarium är bindande
I webbanmälan får du välja vilka 6 av de 9 seminarier som du vill delta i. Vi kommer att se till att
seminariegrupperna blir lagom stora. Trots att vi räknar med ca 200 deltagare blir det möjligt till dialog
och erfarenhetsutbyte.

Innehåll
Seminarium 1 Bedömning och betyg i yrkesämnen
Förutsättningen för likvärdig bedömning är att lärare tillsammans med kollegor konkretiserar
kunskapskraven och hur olika elevprestationer ska bedömas. Den som har god kompetens inom
bedömning och betygssättning har möjlighet att skapa förutsättningar för eleverna att nå högre
kunskapsnivåer. Det finns många intressanta frågor att diskutera som t.ex. vilken är den kvalitativa
skillnaden mellan progressionsorden översiktligt – utförligt – utförligt och nyanserat.
Dina frågor är viktiga – därför kommer du som anmäler dig till detta seminarium ha möjlighet att i
förväg skriva ner de frågor som är mest angelägna för dig.
Seminarieansvarig:

Seminarium 2 Gymnasiallärling?
Utbildningsformen gymnasial lärling är fortfarande under utveckling. Hur ser möjligheterna ut?
Hotas den skolförlagda yrkesutbildningen? Behövs några förändringar? Vad tycker BYN?
Under seminariet diskuteras hur utbildningsformen fungerar idag, vad som krävs för framtiden och
vem som behöver göra vad.
Seminarieansvariga: Lars Tullstedt, Sveriges byggindustrier

Seminarium 3 Skol‐ och yrkestävlingar – en väg till framgång
Kan skoltävlingar höja kvaliteten på utbildningen och finns det andra effekter som kan vara
positiva.
Seminarieansvariga: Johan Olsson, BI

Seminarium 4 Rekryteringsarbetet till byggbranschen
Det är goda tider i byggbranschen just nu. Rekryteringsbehovet är stort, men så är det även i andra
branscher som konkurrerar med oss om ungdomars uppmärksamhet. Hur behöver vi tänka och
agera för att BA programmet ska bli det mest attraktiva och självklara valet till gymnasieskolan?
Hur når vi dem som traditionellt inte söker sig till byggbranschen? Vem ska ansvar för vad i denna
process?
Seminarieansvariga: Eva Thor Sveriges Byggindustrier
Bengt Westman, Byggnads

Seminarium 5 Arbetmiljöarbete i praktiken
Efter det att sanktionsavgifter utfärdats vid elevbyggen så föreslår vi för dig som är nyfiken och vill
veta mer om vad som gäller, vårt seminarium om elevbyggen och skolprojekt, var går gränsen för
att ditt skolprojekt blir en regelrätt entreprenad och vad är det då som gäller..??
Seminarieansvarig:

Christian Nielsen, BYN

Seminarium 6 Infärgning genom kursen ”Hållbart samhällsbyggande”

På Hushagsgymnasiet i Borlänge använder man kursen ”Hållbart samhällsbyggande” för
att skapa kontaktytor för infärgning i alla ämnen. Upplägget är inne på sitt andra år och
har bäring på ”Nya glasögon” och hållbart byggande samt programmets examensmål.
Erfarenheter från verksamheten presenteras.
Seminarielansvariga: Håkan Liski, Hushagsgymnasiet
Johanna Karlsson, Hushagsgymnasiet

Seminarium 7 Elever med inlärningssvårigheter och lärare med utlärningssvårigheter
Läroplanen säger att varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att
utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete.
Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig
utveckling. Vad krävs av läraren om eleven är skoltrött? Hur gör jag som elevtrött lärare?
Seminarieansvarig:

Marie Påsse, Högskolan Väst

Seminarium 8 Yrkesprogrammen satt under lupp – Skolinspektionens rapport
Skolinspektionen har genomfört en granskning av bl.a. Bygg‐ och anläggningsprogrammet på 34
kommunala och fristående gymnasieskolor. Resultatet visar att endast fem av de 34 skolonar ger
eleverna på de granskade yrkesprogrammen förutsättningar till helhet och sammanhang i sin
utbildning. Skolinspektionen sammanfattar resultatet av granskningen i detta seminarium.
Seminarieansvarig:

Skolinspektionen

Seminarium 9 Gymnasiearbetet i bygg‐ och anläggningsprogrammet
Utmaningar och möjligheter för arbetsplatsförlagt genomförande
Seminarieansvarig: Michael Gustafsson, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

Begränsat antal deltagare – max 2 deltagare per skola
Deltagarantalet är begränsat till 200 lärare. Varje skola får endast anmäla två deltagare var. Skälet till
det är att vi vill att så många skolor som möjligt ska få ta del av konferensens innehåll. Förhoppningsvis
kan de lärare som deltar ta med sig det bästa från konferensen hem till sina kollegor. Men, det finns
möjlighet att anmäla reservdeltagare, som erbjuds delta i konferensen om och när plats finns.

Om utbildningskonferensen
Datum:

20‐21 mars 2018

Plats:

Scandic Hotel Skogshöjd, Södertälje

Resa:

Sköter var och en själv

Logi:

Enkelrum

Pris:

4 000 kronor i enkelrum exkl. moms per deltagare. I priset ingår utbildning, dokumentation,
mat och logi.

Sista anmälningsdag:

14 februari 2018

Fakturering: Faktura skickas från BYN till den faktureringsadress som anges i anmälan

Anmälan
Anmälan sker digitalt. via denna länk‐
https://response.questback.com/byggnadsindustrinsyrkesnmnd/741q1ibi5c

OBS! Principen ”först till kvarn” gäller. Vi meddelar när konferensen är fullbokad! Anmälan är
bindande.

Information
Byggnadsindustrins yrkesnämnd
Telefon: 08‐564 881 60
E‐post: post@byn.se

