
 

 
Inbjudan till årsmöte i Göteborg 12-13 mars 
Skolnätverket Lärlingskompassen inbjuder medlemmar och andra intresserade till 
årsmöte 2020, förlagt till Göteborg enligt bifogade program. Efter sex års framgångsrik 
verksamhet ombildas Lärlingskompassen därefter till Lärlingsfrämjandet, ett forum för 
regional och nationell samverkan. Under året bygger vi också upp Lärlingsplatsen, en 
digital platsbank för skolor med lärlingsutbildning och arbetsgivare som söker lärlingar, 
unga eller vuxna.  

Bakgrund Fler och fler ungdomar föredrar lärlingsutbildning framför skolförlagd 
yrkesutbildning och alltfler skolor tar upp denna företagsnära utbildning i 
samarbete med det lokala arbetslivet. Också utbildning av vuxlärlingar är på 
frammarsch, inte minst när det gäller gruppen lågutbildade nyanlända. 
Sammantaget innebär detta nya möjligheter att öka intresset för gymnasiala 
yrkesutbildningar som en av grundstenarna i näringslivets kompetensförsörjning 
och regionernas arbete med s k kompetensplattformar. 

Lärlingsfrämjandet syftar nu till att etablera ett nationellt forum för utbyte av idéer 
och erfarenheter som säkerställer fortsatt och på lång sikt uthållig lärlingsutbildning 
inom flertalet yrkesområden – i alla delar av landet och för både ungdomar och 
vuxna. Medlemskap i Lärlingsfrämjandet är avgiftsfritt och öppet för alla 
gymnasieskolor, vuxenutbildningar och arbetsgivare som vill främja 
lärlingsutbildning. Alla medlemmar får ett nyhetsbrev per kvartal och har därutöver 
möjligheter att utnyttja den gemensamma webbplatsen för att bygga och 
vidareutveckla egna samarbetsprojekt, med eller utan insyn från andra medlemmar. 

Plattform för samarbetsprojekt  Lärlingfrämjandet har ambitionen att stimulera 
pågående och nya samarbetsprojekt.  En ny stor satsning är larlingsplatsen.se där 
fler unga ska hitta skolor i sitt närområde som erbjuder lärlingsutbildning och fler 
arbetsgivare se fördelarna i att ställa upp med lärlingsplatser. Den nya digitala 
platsbanken har byggts upp i samarbete med Göteborgsregionens 
kommunalförbund, GR, med stöd från Svenska ESF-rådet och ska utvecklas i 
samarbete med Västsvenska Handelskammaren som står bakom Svensk 
Gymnasielärling. Lärlingsplatsen ska finansieras med årsavgifter och avgiften för 
2020 är inbakad i medlemsavgiften till Lärlingskompassen.  Lärlingsplatsen planeras 
vara fullt utbyggt våren 2021 med såväl gymnasieskolor och vuxenutbildare i alla 
delar av landet.  

Välkomna till Göteborg 12 och 13 mars 
För styrgruppen 
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Om seminariet 

Start: 12 mars kl 10 00 

Slut: 13 mars kl 13 00 

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, Göteborg 

Kostnad: Årsmötet inkl luncher och kaffe är kostnadsfritt för Lärlingskompassens medlemmar. 
Konferensavgift för övriga 2 250 kr/person 

Extra:  Alla, medlemmar och icke-medlemmar, kan beställa logi (1600 kr/person) och 
konferensmiddag (500 kr/person) till självkostnadspriser. OBS - anmälan är bindande om 
återbud inte lämnas senast 3 mars. Kostnaderna faktureras i efterhand. 

Anmälan:  Görs på denna länk

Program 12 mars 
10 00 – 11 45 Svensk Gymnasielärling – nuläge och framtid 

Anna Bellomi och Rasmus Flick, Västsvenska Handelskammaren 

12 00 – 13 00 Gemensam lunch 

13 00 – 17 00 Workshops  Varje workshop pågår ca  1, 5 tim och tas i repris efter en gemensam 
kaffepaus . Följande alternativ kan väljas, se anmälan: 
Svensk lärlingsutbildning - vad har vi uppnått och vart är vi på väg" 
Björn Wärnberg, Uddevalla gymnasieskola 
Kvalitetsuppföljning av APL med enkäter och/eller lärlingsappar 
Fredrik Elfvenstam, Uddevalla gymnasieskola 
Samarbete med närbelägna grundskolor och praoappen ”Bli lärling” 
Agneta Wessman Alsin, Maud Holm och Carin Sävetun 
Vuxlärling – integrerad språk- och yrkesutbildning 
Fredrik Harstad, ABF Vux, Göteborg 

19 30 Gemensam konferensmiddag 

Program 13 mars 
08 30 – 09 00 Samling med smörgås 

09 00 – 09 30 Sammanfattning av gårdagens workshops 

09 30 – 10 00 Lärlingsutbildning är viktig för vår kompetensförsörjning 
Röster från arbetsgivare  

09 30 – 10 15 Lärlingsplatsen.se ska bredda intresset för lärlingsutbildningar 
Janolov Simmons, Tony Jivéus och Henrik Jademyr 

10 15 – 10 45 Kaffepaus 

10 45 – 11 45 Framtidsvisioner för svensk lärlingsutbildning 
Vad ska, bör och kan ett Lärlingsfrämjande göra? 
Samtal med två välkända gäster, Carl Bennet och Lotta Naglitsch 

12 00 – 13 00 Årsmötet avslutas med en gemensam lunch 
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