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FLEXIBILITET I STUDIERNA
ÆÆ i grundläggande yrkesutbildning studerar
alla 3 år och framskrider i samma takt

ÆÆ kompetensen avgör - tiden som används för studier
spelar ingen roll
ÆÆ varje studerande framskrider flexibelt i sin egen takt
FÄRRE OCH BREDARE EXAMINA

ÆÆ totalt 351 yrkesexamina

ÆÆ totalt 164 yrkesexamina
ÆÆ valfriheten ökar
ÆÆ specialisering sker inom examen
FLEXIBEL ANTAGNING ÅRET OM

ÆÆ gemensam ansökan för dem som går ut
grundskolan
ÆÆ fortlöpande ansökan för vuxna

ÆÆ fortlöpande ansökan året om som huvudsaklig väg
ÆÆ gemensam ansökan på våren för dem som går ut
grundskolan och dem som saknar examen på andra
stadiet
INDIVIDUELL STUDIEVÄG

ÆÆ studievägen planeras på olika sätt
i grundläggande yrkesutbildning, fristående
examina och läroavtalsutbildning

ÆÆ alla studerande får en individuell utvecklingsplan för
kunnandet, som även innehåller handlednings- och
stödtjänster
KOMPETENS ENLIGT BEHOVET

ÆÆ alla kompetensbehov möts huvudsakligen
med en examen

ÆÆ personer som gått ut grundskolan och som saknar
examen avlägger hela examen
ÆÆ vid sidan av examen möts övriga kompetensbehov
allt mer med examensdelar
TYNGDPUNKTEN PÅ FÖRVÄRVANDE AV
KOMPETENS SOM SAKNAS

ÆÆ alla studerar i regel samma innehåll

ÆÆ varje studerande studerar endast ämnen i vilka
han eller hon ännu saknar kompetens
MÅNGSIDIGARE INLÄRNINGSMILJÖER

ÆÆ studier vid läroanstalten och på en arbetsplats

ÆÆ flexibla studier på arbetsplatsen, vid läroanstalten och
allt mer även i virtuella miljöer
MER LÄRANDE PÅ ARBETSPLATSEN - LÄGRE TRÖSKEL
FÖR SYSSELSÄTTNING

ÆÆ läroavtal

ÆÆ läroavtal

ÆÆ inlärning i arbetet

ÆÆ utbildningsavtal
ÆÆ flexibelt förenande av utbildningsavtal och läroavtal
ETT SÄTT ATT AVLÄGGA EXAMEN - YRKESPROV

ÆÆ grundläggande yrkesutbildning: yrkesprov,
övrig bedömning och deltagande i
undervisningen

ÆÆ yrkesprov - yrkesskickligheten visas i praktiska
arbetsuppgifter huvudsakligen på arbetsplatsen

ÆÆ fristående examina: examenstillfällen
ARBETSLIVET DELTAR AKTIVT I BEDÖMNINGEN AV
YRKESSKICKLIGHETEN
ÆÆ i grundläggande yrkesutbildning läraren och
representanten för arbetslivet, tillsammans
eller separat
ÆÆ i fristående examina representanter
för arbetsgivare, arbetstagare och
undervisningsområdet tillsammans

ÆÆ läraren och representanten för arbetslivet
tillsammans

