INBJUDAN

Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis
Seminarium
20.9.2017 kl. 9.00–15.45
YA! Yrkesakademin i Österbotten
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Auditoriet
Riksdagen har godkänt den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen. Det här är den största
utbildningslagreformen i Finland på närmare tjugo år. De mest centrala punkterna i reformen är individuella
studievägar, omfattande kompetens och ett bredare samarbete med arbetslivet. Nu är det dags att
tillsammans omvandla den färdiga lagstiftningen till praxis och kompetens i läroanstalterna och på
arbetsplatserna.
Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionalförvaltningsverken ordnar
tillsammans ett seminarium där man diskuterar bl.a. individualisering, handledning, studerandeurval,
examensgrunder, utbildningens kvalitet samt inlärning i arbetet inom den nya yrkesutbildningen. Syftet är
att erbjuda stöd för verkställandet av reformen.
Seminariet riktar sig till lärare, studiehandledare (även studiehandledare inom den grundläggande
utbildningen), läroanstalternas ledning, övrig personal inom läroanstalterna, representanter för arbetslivet
samt regionala beslutsfattare.
Anmälan
Evenemanget har en gemensam del för alla deltagare, varefter det är möjligt att delta i en workshop. Vi ber
er vänligen anmäla er till seminariet och till den workshop som man önskar delta i
senast 8.9.2017 via denna länk.
Seminarierna ordnas med samma innehåll på olika håll i Finland och är en del av ett mera omfattande
stödprogram för reformen. Programmet förverkligas av undervisnings- och kulturministeriet och
Utbildningsstyrelsen. Seminariet i Vasa arrangeras av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för
bildningsväsendet för hela bildningsfältet i regionen och är tvåspråkigt.

Kom med, utveckla, diskutera! Varmt välkomna!
Direktör Marianne West-Ståhl
Svenska enheten för bildningsväsendet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Direktörens ställf., enhetschef Ismo Myllyaho
Undervisnings- och kulturväsendet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Det går också att följa med seminariet på webben. Länk till streamingen och instruktioner för hur man
ansluter sig hittar du närmare tidpunkten i svenska enhetens fortbildningskalender. Material från seminariet
hittar du på https://minedu.fi/sv/yrkesskolereformen under ”Evenemang”.
På Twitter: #amiskiertue

Ytterligare information:
Disa Widell, överinspektör, regionförvaltningsverket, tfn 0295 018 621
Fredrik Åman, IKT-pedagog, regionförvaltningsverket, tfn 0295 018 619
Elise Virnes, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 329
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DISTRIBUTION

Yrkesläroanstalter
Studiehandledare inom grundläggande utbildning

PROGRAM
Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis
Seminarium
20.9.2017 kl. 9.00–15.45
YA! Yrkesakademin i Österbotten
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa
Auditoriet
Ordförande: Boris Ståhl, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
9.00

Morgonkaffe och nätverkande

10.00

Seminariet öppnas / Marianne West-Ståhl, direktör, regionförvaltningsverket

10.10–10.50

En lyckad reform verkställs tillsammans / Mika Tammilehto, överdirektör,
undervisnings- och kulturministeriet

10.50–11.30

Kompetens för arbetslivet
Representanter för arbetslivet och utbildningsanordnare diskuterar synpunkter
på reformen

11.30–12.00

Frågor (man kan även skicka in frågor på förhand i samband med anmälan)

12.00–13.00

Lunch (på egen bekostnad)

13.00–15.00

Temaworkshops:
1. Examensgrunder – ny kompetens och flexibilitet
2. Kvaliteten avgör
3. Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet
4. Ramar och stöd för individualiseringen
5. Flexibel ansökan och antagning till utbildning
6. Vägkost för att leda ändringarna
7. Gemenskap och stöd för individuella studievägar
Eftermiddagskaffe under workshopsarbetet.

15.00–15.45

Sammandrag från workshoparna (Utbildningsstyrelsen)
Evenemanget avslutas (undervisnings- och kulturministeriet)

