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         Inbjudan till handledarutbildning 
  
Vi inbjuder till en riktad handledarutbildning för den/de personer på din arbetsplats som har eller 
kanske kommer att ha en handledarroll för elever från Brinellskolan eller Komvux. Du har 
även nytta av denna utbildning vid nyanställningar, praktikanter, vikarier m.m. Utbildningen 
bygger på den nationella webbaserade utbildningen från skolverket.  
 
Utbildningens innehåll 
 

 Arbetsplatsförlagt lärande 

 Lagar, regler och försäkringar 

 Arbetsmiljö  

 Din roll som handledare 

 Utbildningens upplägg och innehåll 

 Kurser och kursmål 

 Bedömning och betygsättning 

 Feedback, kommunikation, motivation 

 Skolverkets webbaserade APL handledarutbildning 
 
Tider: 

 Intro 4/10 kl. 14.00 Zoom länk skickas till din mail. 

 På plats Brinellskolan 12/10 8.15-12.00, 27/10 8.15-13.00 med lunch.  
 
 

Plats: 
Samling Brinellskolan 12/10 samt 27/10, elevhallen vid caféet. Använd gärna parkeringen vid 

Fagerstahallen.    
Gå förbi Risbroskolan till Brinellskolan. Meddela ev. allergier och andra önskemål.  
 
Det förväntas att deltagarna genomför den webbaserade utbildningen efter träffen. Arbetsgivare 
får gärna avsätta tid för detta, ca.6 timmar. Efter utbildningen erhåller deltagarna ett kursintyg. 
 
Välkomna med Er anmälan senast 1 oktober 2022  
Viktigt att ni skickar med er mail vid anmälan. Handledarna bör vara undersköterska.  
  
Mattias Pålsson 
Rektor Komvux Norra Västmanland 
Tfn 0223-44732 mattias.palsson@edu.fagersta.se  

 

  
 
NI ÄR VIKTIGA FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN! 

SFS 2011:1108 2 kap 28 § och SFS 2010:2039 4 kap 14 § 
För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den 
anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig. 
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PROGRAM  
 
Digital introduktion via ZOOM 4 oktober kl. 14.00 – 15.00 
Redan till denna träff vill vi att du funderar på vilka förväntningar du har på både dig själv och 
utbildningen. Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/97806059061  
 
Dag 1 12 oktober kl. 8.15-12.00 
Syfte, möjligheter och allmän information vuxen- och gymnasieutbildning. Förväntan på 
handledarrollen. 
Handledarrollen, verktyg i ditt uppdrag.  
                                     
Dag 2 – 27 oktober kl. 8.15 - 13.00 
Fortsättning från del 1 diskussioner från arbetet med den webbaserade delen, samtal, lärande 
samt uppföljning i olika former, feedback och motivation. 
Utvärdering av kursen och avslutning med lunch på Brukshotellet 

                 
 
Varmt välkommen! 
 
Mattias Pålsson, Gunnar Mattson, Jan Wallen, Thomas Johansson 
 
 

 

   
Röd cirkel parkering. Blå cirkel Brinellskolan.  
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