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PROGRAMRÅD OCH KURSRÅD
– ETT GEMENSAMT ANSVAR!
GYMNASIET: PROGRAMRÅD
För varje yrkesutbildning i gymnasieskolan ska det finnas ett programråd
med representanter från branschen. I programråden ingår skolledare,
yrkeslärare, representant från Svenska Transportarbetareförbundet, elev
och flera representanter från företag i branschen.
ARBETSMARKNADSUTBILDNINGEN: KURSRÅD
Arbetsförmedlingens yrkesförarutbildning, som genomförs av ett
företag - till exempel ett utbildningsföretag som utbildar för behörighet
på tunga fordon - ska ha ett kursråd där man diskuterar utbildningen. I
kursrådet bör det finnas representanter från företaget, Svenska Transport
arbetareförbundet, elever, APL-åkerier, Arbetsförmedlingen och TYAs
regionala utbildningsråd.
VÄLUTBILDADE TRANSPORTARBETARE
ÄR VIKTIGT FÖR BRANSCHEN
Utvecklad samverkan mellan skola och arbetsliv är en förutsättning för
hög kvalitet hos de nya förarna. Därför är det viktigt att branschen
engagerar sig i program- och kursråden.
Gymnasieskolan respektive utbildningsföretagen i vuxenutbildningen
ansvarar för att program- och kursråd är knutna till yrkesutbildningarna.
Branschens ansvar är att ställa upp med ledamöter i råden. I råden
diskuterar ledamöterna kring aktuella utbildningsfrågor, elevernas
resultat och ordnar träffar med företagens handledare för arbetsplatsförlagt lärande, APL.
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MÅNGA FÖRDELAR MED ATT
VARA MED I ETT PROGRAMELLER KURSRÅD
De kanske tydligaste fördelarna med att vara ledamot i ett programeller kursråd rör rekrytering. Det är en stor fördel att prova en blivande
förare under flera veckor under en APL-period, jämfört med att
anställa efter ett par anställningsintervjuer. Eftersom råden är lokala
får du också stora möjligheter att påverka vilken inriktning transport
utbildningen i ditt område ska ha: behöver ni skogstransportförare,
förare inom renhållningen eller något annat?
Som ledamot i ett program- eller kursråd får du bland annat:
• Möjlighet att pröva blivande medarbetare inför rekrytering
• Chans att påverka utbildningens inriktning
• Möjlighet att påverka hur yrkesprogrammet och APL ska läggas upp
• Tillgång till ett stort nätverk
• Bidra till branschens kompetensförsörjning
• Påverka fördelning av utbildningens innehåll mellan utbildare
och företag
BRA APL GER ANSTÄLLNINGSBARA, SÄKRA OCH
VÄLUTBILDADE ELEVER
Minst 15 veckor av gymnasieutbildningen, och en stor del av vuxen
utbildningen, sker på företag. En viktig uppgift för program- och kurs
rådet är att påverka, planera och utvärdera APL-perioderna som sker
på företagen. Målet är att eleverna ska bli anställningsbara, säkra
och välutbildade.
TYA har tagit fram en utvecklad APL-modell som bidrar till högre
kvalitet under APL. I korthet innebär TYA-modellen att elever får
tillräckligt mycket övning på rätt saker under ledning av erfarna och av
TYA godkända handledare. Elever gör praktik på företag som är
godkända av TYA och som har alla tillstånd och försäkringar som krävs.
Vi anser att TYA-modellen är ett bra stöd på vägen till anställningsbara,
säkra och välutbildade elever.
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KONTAKTUPPGIFTER TILL TYAs
REGIONALA PROJEKTLEDARE
TYA har regional verksamhet i hela Sverige, med bland annat regionala
projektledare och utbildningsråd. TYA har åtta regionala utbildningsråd som består av representanter från arbetsgivare och arbetstagare.
Utbildningsråden arbetar för kvalitet inom APL och stöttar skolorna i
det lokala program- och kursrådsarbetet. TYAs regionala projektledare
administrerar TYAs regionala utbildningsråd.
Kontakta gärna TYAs regionala projektledare i ditt län om du vill vara
med och utveckla samverkan mellan utbildning och företag.
Dick Sundberg
Regional Projektledare
Västerbotten/Norrbotten
Tel: 070-253 02 21
dick.sundberg@tya.se
Bo Bjarnhagen
Regional Projektledare
Jämtland/Västernorrland
Tel: 073-020 21 24
bo.bjarnhagen@tya.se

ÖVRE NORRA

Lars Kotz
Regional Projektledare
Värmland/Dalarna/Västmanland/Gävleborg/
Örebro/Skaraborg/Östergötland
Tel: 070-651 98 44
lars.kotz@tya.se
Hans Norbeck
Regional Projektledare
Stockholm/Uppsala/
Södermanland/Gotland
Tel: 070-767 93 34
hans.norbeck@tya.se
Lars Johansson
Regional Projektledare
Halland/Västra Götaland/
Jönköping/Kronoberg/Kalmar/Blekinge/Skåne
Tel: 070-877 94 02
lars.johansson@tya.se
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NEDRE NORRA

ÖVRE MELLAN

MELLERSTA

ÖSTRA

SYDVÄSTRA

SYDÖSTRA

SÖDRA
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DET HÄR ÄR TYA
Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens,
arbetsmiljö och status, och därmed bidra till ökad produktivitet
och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten
bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap
och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter samt
utarbetar informationsmaterial och läromedel.
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