
 
 
    

   

 
 

 
 
 

BÄSTA KUNNANDE ERBJUDER INFO OCH UTBILDNING 
 

 
 

      
1. Personlig tillämpning  och PUK                      Anmälningslänk 
                   Senast 19.3.2018 
Målgrupp: Personal inom yrkesutbildning. 
Innehåll: Verksamhetsmodellen för studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet, 
uppgifter och ansvar för studerande och personal. Frågor om innehållet.  Målet är en förstå-
else av PUK som helhet. 
Genomförande: 23 mars kl. 9-11  Skype-webinarium med lokala grupper samlade vid olika 
enheter.   Max 30 personer totalt och varje deltagare anmäler sig  via anmälningslänken. 
Presentationer, diskussion om erfarenheter, lära av varandra och att utveckla arbetssät-
ten. Kan också göras så att olika team utser PUK-mentorer som deltar i dessa tillfällen och 
därefter fungerar som mentor i teamet och som stöd i PUK till arbetsplatserna.   
Förhandsuppgift: Studera innehåll och begrepp i PUK  och Infograf om personlig tillämpning  
 
 
2. Bedömning av kunnande  - utbildningshelhet i  två delar              Anmälningslänk 
                      Senast 19.3.2018 
Målgrupp: Personal inom yrkesutbildning. 
Innehåll: Bedömning av kunnande i yrkesutbildningen från 1.1.2018; identifiering och er-
kännande av kunnande och bedömning av kunnande genom  yrkesprov och vid behov an-
nan bedömning. Planering av bedömning, förberedelser och att vara bedömare. Bedöm-
ningsmetoder och bedömningssätt, dokumentering.  
Genomförande: Utbildningen genomförs i 2 delar och innehåller också möjlighet till webb-
handledning mellan tillfällena. Presentationer, diskussion om exempel, dela erfarenheter, 
lära av varandra och att utveckla arbetssätten. Helheten är planerad utgående från att den 
som anmäler sig  deltar i båda tillfällena. 
Förhandsuppgift: Se Bästa kunnande-nätverkets filmer om bedömning: bedömning, identi-
fiering och erkännande av kunnande yrkesprov.  
 
Del 1 Bedömning  ‒ identifiering och erkännande av kunnande 
Del 2 Bedömning ‒ yrkesprov och annan bedömning ordnas genom Skype (helst flera sam-
lade på samma plats). 
 
Vasa del 1  26.3 kl. 13-16                     Skype del 2   9.4 kl.  14-16             
Karis del 1  28.3 kl. 13-16                     Skype del 2   9.4 kl.  14-16          
 
 
 
 
 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses
http://minedu.fi/documents/1410845/5984873/PUK+innehall+begrepp+6.2.2018.pdf/8d7e0c7e-2b36-41c4-b969-392c129b2877
http://minedu.fi/documents/1410845/4970458/PUK/b7617227-9e92-4861-ab4a-119687a1d843
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses
https://www.youtube.com/channel/UC7hv9jw0R6lS_Fmz5L9TUPw/playlists


 
 
    

   

 
 

 
3. Pedagogiska lärmiljöer                       Anmälningslänk 
                        Senast 29.3.2018 
Målgrupp: Personal i yrkesutbildning. 
Innehåll:  Didaktiska verktyg, digital verktygsback, kommunikationsplattformer som stöd i 
yrkesutbildningens pedagogiska processer och i kontakten mellan lärare och arbetsplats-
handledare.  
Genomförande: 3h, max 20 deltagare. Praktiska exempel (O365/Teams, Padlet m.fl.), dela 
erfarenheter och lära av varandra för att utveckla arbetssätten.   
 
Närpes 10.4 kl.  9.30-11.30        Vasa 12.4 kl. 13-16     Helsingfors 16.4 kl.  13-16 
Jakobstad 23.4 kl. 13-16 
 
 
4. Arbetsverkstad  i två delar om examensgrunder                     Anmälningslänk 
                          Senast 9.4.2018 
Målgrupp: Personal i yrkesutbildning. 
Innehåll: Bekanta sig med och öppna upp examensgrunderna. Bygga upp en gemensam för-
ståelse på  krav på yrkesskicklighet och bedömning. Konkretisera det kunnande som krävs. 
Genomförande: Genomförs som två 3 timmars utbildningstillfällen, som går ut på att dela 
erfarenheter, lära av varandra och att utveckla arbetssätten. Det första tillfället riktar in sig 
på studerandes lärande (förvärvande av kunnande i olika lärmiljöer) och det andra tillfället 
på bedömning av kunnandet,  där planen  för bedömning av examen introduceras.   
 
Vasa, del 1:    19.4. kl. 13-16 Vasa, del: 2 2.5 kl. 13-16                    
Helsingfors, del 1: 25.4 kl. 13-16 Helsingfors, del 2: 15.5 kl. 13-16        

 
 
5. Poddsändningar om yrkesutbildning  
Bästa kunnande kommer under våren att besvara yrkesutbildningspersonalens frågor 
i poddsändningar  som uppföljning till de producerade informationsfilmerna.  Frågor ställs 
i  frågeformulär.  I poddsändningarna får lyssnaren ett mer uttömmande svar på temafrå-
gorna som kommit in.  Ställ frågor från och med nu, tack! 
 
 
6. Arbetslivssamarbete – seminarium i samband Taitaja 16.5.2018 kl. 13-16 
 
Målgrupp: Personal inom yrkesutbildning.  
Innehåll: Lärarens nya roll, utbildningsanordnarens servicefunktion, kundvärde, etiska 
aspekter i handledning mm.  
Genomförande: Föreläsningar och diskussion.  
Plats, arrangör: Tammerfors, Taitaja-tävlingarna. TAMK arrangerar och YA deltar med inlägg. 

 
Utbildare:  Harriet Bystedt, Christel Holmlund-Norrén, Kim Vesterbacka 
 
Mer information och förfrågningar:  christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi 

 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses
https://www.youtube.com/channel/UC7hv9jw0R6lS_Fmz5L9TUPw/playlists
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NijI_QlvO0Sb5ZA0BvkvsATwpkrssopDj2MJJneFbxFUNU03SzZPS0FYUEJPUTZHV0NUWU9YRVRMNy4u

