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I YRKESUTBILDNINGEN
FÖR UTBILDNINGSANORDNARE
Nuläge

Nya yrkesutbildningen

2018

EN LAGSTIFTNING
ÆÆ lag om grundläggande yrkesutbildning
ÆÆ lag om yrkesinriktad vuxenutbildning

ÆÆ lag om yrkesutbildning
ÆÆ större frihet och flexibilitet att svara på
kompetensbehov
ÆÆ inga gränser mellan utbildning för unga och vuxna
ETT TILLSTÅND FÖR ANORDNANDE

ÆÆ flera tillstånd som beviljas av
undervisnings- och kulturministeriet

ÆÆ ett enhetligt tillstånd att anordna yrkesexamina och
yrkesutbildning

ÆÆ avtal om anordnande av fristående examina
måste ingås med examenskommissionen
ETT FINANSIERINGSSYSTEM
ÆÆ olika finansieringskanaler och separata kvoter
i den grundläggande yrkesutbildningen,
yrkesinriktade tilläggsutbildningen och
läroavtalsutbildningen

ÆÆ ett enhetligt finansieringssystem för yrkesutbildningen
ÆÆ stöder minskandet av avbrott, sporrar till att se efter
varje studerande
ÆÆ förkortar studietiderna och riktar utbildningen till
branscher med arbetskraftsbehov
ÆÆ större befogenheter att besluta om utbildningen
EXAMINA OCH SYSSELSÄTTNINGEN SOM GRUND FÖR
FINANSIERINGEN

ÆÆ kalkylerad finansiering som grundar sig
på antalet studerande

ÆÆ basfinansieringen (50%) garanterar utbildning på alla
områden och för alla studerande

ÆÆ liten resultatfinansiering

ÆÆ för avlagda examina och examensdelar 35 % av den totala
finansieringen
ÆÆ på basis av sysselsättning och övergång till vidare studier
15 % av finansieringen
FÄRRE OCH BREDARE EXAMINA

ÆÆ totalt 351 yrkesexamina

ÆÆ totalt 164 yrkesexamina

ÆÆ ett stelt system där en ny examen skapas för
varje kompetensbehov

ÆÆ valfriheten ökar
ÆÆ specialisering sker inom examen
FÄRRE LAGSTADGADE PLANER

ÆÆ tre planer för utbildningen
ÆÆ fyra olika planer för personlig tillämpning

ÆÆ plan för genomförandet av bedömningen av kunnandet
(som en del av kvalitetshanteringssystemet)
ÆÆ personlig utvecklingsplan för kunnandet
FÄRRE ORGAN - MINDRE FÖRVALTNING

ÆÆ 91 riksomfattande examenskommissioner

ÆÆ ca 40 riksomfattande arbetslivskommissioner

ÆÆ ett flertal organ för prov på yrkesskicklighet
som utbildningsanordnaren tillsatt
LÄRARNAS ARBETE BLIR MÅNGSIDIGARE
ÆÆ läraren ansvarar för sin egen andel,
sin egen klass osv.
ÆÆ undervisningen sker huvudsakligen vid
läroanstalten

ÆÆ delad sakkunnighet, mer samarbete
ÆÆ arbetet sker i flera inlärningsmiljöer och lärarna deltar i
handledningen på arbetsplatserna
ÆÆ arbetet fokuserar på övning och handledning
UTBILDNINGSANORDNAREN BEVILJAR
EXAMINA

ÆÆ examina beviljas av examenskommissionen
i fristående examina, av utbildningsanordnaren
i den grundläggande yrkesutbildningen

ÆÆ examina beviljas och betygen ges av
utbildningsanordnaren
ÆÆ mindre överlappande arbete
HINDER FÖR UTBILDNINGSEXPORT AVLÄGSNAS

ÆÆ begränsade möjligheter att sälja utbildning
och examina utanför EU- och EES-området

ÆÆ alla yrkesexamina och examensdelar och utbildningar
kan säljas utanför EU- och EES-området

