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Bakgrund Den senaste tiden har kombinationsutbildningar, där sfi läses kombinerat med yrkesprogram, 
lyfts fram som en allt viktigare insats för att stärka utrikes föddas möjligheter att snabbt komma i arbete. 
Särskilt goda resultat synes kunna uppnås när kurserna integrerats fullt ut, d v s när språklärare och yrkes-
lärare/handledare deltar samtidigt i utbildningen. Även om denna utbildning på kort sikt är dyrare (två 
lärare per tidsenhet istället för en) är det sannolikt att de studerandes motivation ökar och att utbildningen 
därför kan genomföras på kortare kalendertid. Det ger fördelar på både individ-  och samhällsnivå som 
kan antas väl uppväga de kortsiktiga merkostnaderna. 
 
Seminarium  Nätverket Lärlingskompassen genomförde 190930 i samarbete med NC, Nationellt cent-
rum för svenska som andraspråk vid Stockholm universitet, ett seminarium om integrerad språk- och yr-
kesutbildning för utrikes födda vuxna. Vid seminariet sammanfattade Lisa Gannå erfarenheter från NC’s 
utvecklingsarbete för 35 deltagare från 10 kommuner/utförare. I diskussionerna betonades vikten av ett 
samlat grepp på språkutveckling (vardags-och yrkesspråk) genom hela yrkesutbildningen men också svå-
righeterna att nå önskad kvalitet i utbildningar som styrs av kostnadsbesparingar och upphandlingsregler 

Initiativ till ett pilotprojekt Lärlingskompassen vill därför ta initiativ till ett pilotprojekt, i första hand 
inriktat på vård och omsorg som har stora och växande problem med personalförsörjningen. Enligt aktu-
ella prognoser måste  10 000 -tals nya undersköterskor och vårdbiträden nyanställas i alla delar av landet 
under det närmaste decenniet. Ungdomsgymnasiet kan bidra med en mindre del men den stora volymen 
måste komma från vuxenutbildningen där utrikes födda är en viktig och kanske t o m avgörande resurs. 

Modell behövs  Inom vård och omsorg finns därför stort behov av en modell för resurseffektiv utbild-
ning av vårdbiträden och undersköterskor som kan användas i alla delar av landet. Pilotprojektet ska om-
fatta ett fåtal  utbildningar, inom en region eller spridda över landet. Modellen ska även  kunna anpassas 
till  utbildningar inom andra yrkesområden. 

Regionalt yrkesvux  Pilotprojektet antas tillsvidare kunna drivas i form av  lärlingsutbildning inom reg-
ionalt yrkesvux. Förordningen (SFS 2016:937) reglerar  statsbidrag till sådan utbildning som genomförs av 
flera kommuner (minst tre) i samverkan med arbetsförmedling och arbetsliv. Om sammanhållna utbild-
ningar på 400-1600 gymnasiepoäng ges i lärlingsform ska 70 % vara arbetsplatsförlagd. 

Modellarbetet Modellarbetet ska resultera i en tydlig, strukturerad och uppföljningsbar integrerad lärlingsut-
bildning på 850 timmar (vårdbiträde) och 1350 timmar (undersköterska), om möjligt kompletterad med ”in-
troduktionsmoduler” som förbereder vuxna med otillräckliga förkunskaper (allmänt och/eller språkligt) för 
senare sammanhållna yrkesutbildningar. Medverkande kolor samarbetar för att utveckla ”best practice” 
när det gäller pedagogiska metoder, bl a användning av film och bilder, vårdens digitalisering, språkträning 
med datorstöd, samverkan med studieförbund och andra delar av civilsamhället som språkstödjare m m.  

Extra resurser krävs Statsbidragen till regionalt yrkesvux kan täcka baskostnaderna för utbildning  I ett 
pilotprojekt med den angivna inriktningen tillkommer kostnader för bl a dubbelbemanning med språklä-
rare och yrkeslärare/handledare, projektledning och -koordination, interna möten för utbyte av idéer och 
erfarenheter, extern informationsspridning under projekttiden, gemensamt utvecklingsarbete (t ex digitalt 
stödd språkträning) och metoder för kvalitetsuppföljning. 

Upphandlingsunderlag  I ett första steg utformar Lärlingskompassen tillsammans med några kommu-
ner/skolor ett upphandlingsunderlag för utbildningar enligt pilotprojektets ambitioner. Av underlaget ska 
framgå vilka extrakostnader som kräver finansiering  utöver gällande statsbidragsregler.  Ett sådant un-
derlag bör kunna presenteras för intresserade kommuner, regioner och finansiärer i början av  2020./ 


