
  
    
  

 
  

 
Bästa kunnande stöder undervisnings- och handledningspersonal i den nya yrkesutbildningen där 
verksamhetsmiljön och lagstiftningen ändrats.  Under hösten erbjuds följande utbildningar för yr-
kesutbildningspersonal: 
 
Kvalitet i bedömning av kunnandet, 6.9.2018 kl. 12:30-16:00, online-utbildning.  
Deltagarna får en förhandsuppgift 1,5 veckor före utbildningseftermiddagen. Det rekommen-
deras att deltagarna samlas enhetsvis hos de olika utbildningsanordnarna. Anmälan senast 
23.8.2018. Anmäl här.  
 
 
Handledning i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK), online och Vasa. 

17.9.2018 kl. 14:30-16:00 inledande online-orientering  
29.10.2018 kl. 12:30-16:00 utbildning i Vasa 
10.12.2018 kl. 12:30-16:00 utbildning i Vasa 
Anmäl senast 31.8.2018. Anmäl här. 

 
 
Kvalitet i lärarens arbete, online-utbildning 

Inledande orienterande förhandsuppgift 
25.9.2018 kl. 9-12 online-utbildning 
Eget arbete  
30.10.2018 kl. 9-12 online-utbildning 
Anmälan senast 11.9.2018. Anmäl här. 

 
 
Nya sätt och möjligheter att lära- webbinarieserie  

26.9.2018 kl. 15:00-16:15  Yrkesläraren 2.0  
10.10.2018 kl. 15:00-16:15 #yrkespedagogik 
1.11.2018 kl. 15:00-16:15  Det nya ”studerandeskapet” i yrkesutbildningen 
22.11.2018 kl. 15:00-16:15 Arbetslivsnära verksamhet 
Anmälan senast 11.9.2018. Anmäl här.  

 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33428&checkout=true
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33429&checkout=true
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33435&checkout=true
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33430&checkout=true


  
    
  

 
  

 
Handledningskompetens, Vasa och Tammerfors 

3.10.2018 kl. 12:30-15:30 utbildning i Vasa  
Eget arbete 
6.11.2018 kl. 9:30-16 utbildning i Tammerfors  
Anmälan senast 11.9.2018. Anmäl här. 
 

 
Handledningskompetens, Helsingfors och Tammerfors 

4.10.2018 kl. 12:30-15:30 utbildning i Helsingfors 
Eget arbete 
6.11.2018 kl. 9:30-16.00 utbildning i Tammerfors 
Anmälan senast 11.9.2018. Anmäl här. 
 

 
Lärarens arbetslivs-, nätverks- och kundkompetens, online och Tammerfors 

11.10.2018 kl. 14:00-16:00 inledande online- orientering  
8.11.2018 kl. 13:30-16:00 online-utbildning 
26.11.2018 kl. 13:30-16:00 online-utbildning 
12.12. 2018 kl. 9:30-15:30 utbildning i Tammerfors 
Anmälan senast 20.9.2018. Anmäl här. 
 

 
Mer information om respektive tema i informationsblad (bilaga).  
 
Utbildningen är avgiftsfri men deltagarna svarar själva för resekostnader och eventuell lunch. 
 
 
 
Tilläggsuppgifter 
 
Christel Holmlund-Norrén 
Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi, 050-5906278 
 
Harriet Bystedt    
Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi                                 
 
Kim Vesterbacka 
kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi 
 
 
 
 
 
 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33432&checkout=true
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33433&checkout=true
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33436&checkout=true
mailto:Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
mailto:Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi
mailto:kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi


  
    
  

 
  

Kvalitet i bedömning av kunnandet  
  
  
Målsättning  
Målet är att säkerställa kvaliteten på bedömning av kunnande i olika examina. Målet är 
också att implementera utbildningsanordnarens examensvisa plan för bedömning.   

  
  
Utbildningens innehåll  
Utbildningen består av en förhandsuppgift och en halvdags online-utbildning. Under online-
utbildningen bekantar vi oss med bedömning ur olika perspektiv; som representant för ar-
betslivet, lärare och studerande. Som en del av utbildningen ingår att deltagaren tillsam-
mans med utbildningsanordnaren uppdaterar och vidareutvecklar planen för bedömning ut-
gående från samlade erfarenheter.   
  
  
Tid  
Utbildningseftermiddagen hålls online den 6.9.2018 kl. 12:30-16.00. Deltagaren får en för-
handsuppgift 1,5 veckor före utbildningsdagen.  
  
  
Plats  
Online. Det rekommenderas att deltagarna samlas enhetsvis hos de olika utbildningsanord-
narna. Varje deltagare anmäler sig ändå separat.  
  
  
Anmälan  
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33428&checkout=true  
eller via Bästa kunnande-webbsidan: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/  
Minimiantalet deltagare är 10 personer och maxantalet är 20 personer. Anmälan senast 
23.8.2018.  
     
  
Tilläggsuppgifter  
Christel Holmlund-Norrén, Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi, 050-5906278  
Harriet Bystedt, Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi                  
Kim Vesterbacka, Kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi  
  
  
 
 
 
 
 
 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33428&checkout=true
http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/
mailto:Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
mailto:Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi
mailto:kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi


  
    
  

 
  

Handledning i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK)  
  
 
Målsättning  
Målet är att deltagarna fördjupar sig i den personliga tillämpningen och utvecklas som handledare i 
den personliga utvecklingsplanen för kunnandet  
  
  
Utbildningens innehåll  
Orienterande inledning via nätet  
Eget arbete  
Utbildningseftermiddag  

• personlig tillämpning som process  
• vad betyder PUK-handledning i det dagliga arbetet?    
• individualisering  
• den handleddes karriärplan   

PUK-handledning i det dagliga arbetet  
• En tillämpad del, under vilken deltagaren handleder sina studerande i uppgörande av 
den personliga utvecklingsplanen för kunnandet och uppföljning av planen. Dessutom bekantar 
sig deltagaren med hur lärare inom en annan bransch jobbar med PUK. För det här reserveras 
drygt en månad och deltagaren får handledning enligt överenskommelse av utbildarna.  

Utbildningseftermiddag  
• Hur har jag utvecklats som PUK-handledare?  

  
  
Tidtabell och plats  
17.9.2018 kl. 14.30-16.00 inledande orientering via nätet  
29.10.2018 kl. 12.30-16.00 utbildningseftermiddag i Vasa  
10.12.2018 kl. 12.30-16.00 utbildningseftermiddag i Vasa  

  
Via nätet och Yrkesakademin i Österbotten, Vasa. 

  
  
Anmälan  
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33429&checkout=true  
eller via Bästa kunnande-webbsidan: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/  
Minimiantalet deltagare är 10 personer och maxantalet är 20 personer. Anmälan senast 31.8.2018.  
     
     
Tilläggsuppgifter  
Christel Holmlund-Norrén, Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi, 050-5906278  
Harriet Bystedt, Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi                  
Kim Vesterbacka, kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi  
 
 
 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33429&checkout=true
http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/
mailto:Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
mailto:Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi
mailto:kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi


  
    
  

 
  

Kvalitet i lärarens arbete  
  
  
Målsättning  

• Deltagaren kan verka i enlighet med utbildningsanordnarens eget kvalitetssystem och  
       säkerställer kvaliteten enligt anvisningar, rutiner och lagstiftningen för yrkesutbildningen  
• Deltagaren utvecklar sin yrkeskompetens tillsammans med andra parter   

  
  
Innehåll  
Utbildningen består av en förhandsuppgift, två utbildningstillfällen online och en egen ut-
vecklingsuppgift. Utvecklingsuppgiften genomförs i team eller som par. I utbildningen an-
vänds en digital lärmiljö för handledning och för att dela kunnande mellan varandra.  
  
  
Tid  
Inledande orienterande förhandsuppgift  
25.9 kl. 9:00-12:00 Online-utbildning   
Eget arbete   
30.10 kl. 9:00-12:00 Online-utbildning   
  
  
Genomförande  
Utbildningen genomförs som online-utbildning och på den egna arbetsplatsen. Vi rekom-
menderar att minst två personer från arbetsplatsen deltar eftersom det ingår team- eller 
pararbete i utbildningen.  
  
  
Anmälan   
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33435&checkout=true  
eller via Bästa kunnande-webbsidan: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/  
Minimiantalet deltagare är 10 personer och maxantalet är 25 personer. Anmälan senast 
11.9.2018.    
     
Tilläggsuppgifter  
Christel Holmlund-Norrén, Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi, 050-5906278  
Harriet Bystedt, Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi                  
Kim Vesterbacka, kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33435&checkout=true
http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/
mailto:Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
mailto:Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi
mailto:kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi


  
    
  

 
  

Nya sätt och möjligheter att lära- webbinarieserie  
  
  
Målsättning   
Under webbinarieserien ser vi på den nya yrkesutbildningen, aktuella och kommande möjlig-
heter för lärarskapet, organisationen, de studerande och arbetslivet. Vi söker och finner nya 
synvinklar på det egna arbetet och delar erfarenheter från den nya yrkesutbildningen.   
  
  
Centralt innehåll  

• Vad består det nya lärarskapet av i yrkesutbildningen?  
• Hurudana pedagogiska lösningar stöder den kompetensbaserade yrkesutbildningen?  
• På vilket sätt utmanar kompetensbasering och PUK studerande, studerandes roll?  
• På vilket sätt kopplas arbetslivets lär- och kompetensmiljöer till yrkesutbildningen?  

  
  
Tid och plats:   
26.9.2018  kl. 15:00-16:15 Yrkesläraren 2.0  
10.10.2018 kl. 15:00-16:15 #yrkespedagogik  
1.11.2018 kl. 15:00-16:15 Det nya ”studerandeskapet” i yrkesutbildningen  
22.11.2018 kl. 15:00-16:15 Arbetslivsnära verksamhet  
Utbildningen genomförs online. Länken sänds till de anmälda före webbinariet.  

  
  
Genomförande: Du kan delta i ett eller flera tillfällen beroende på ditt kompetensbehov.  Du 
får ett intyg på 3 sp över deltagandet om du deltar i alla fyra tillfällen och gör små läruppgif-
ter som då ingår.  Om du endast deltar i något webbinarium behöver du inte göra uppgif-
terna. Webbinarierna bandas, ifall tidpunkten inte passar för deltagaren.  
  
  
Anmälan och förutsättningar för att webbinarieserien ska ordnas  
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33430&checkout=true  
eller via Bästa kunnande-webbsidan: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/  
Minimiantalet deltagare är 10 personer och maxantalet är 30 personer. Anmälan senast 
11.9.2018.  
     
  
Tilläggsuppgifter  
Christel Holmlund-Norrén, Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi, 050-5906278  
Harriet Bystedt, Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi                  
Kim Vesterbacka, kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi  
 
 
 
 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33430&checkout=true
http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/
mailto:Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
mailto:Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi
mailto:kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi


  
    
  

 
  

Handledningskompetens  
  
  
Målsättning  
Den som deltar i utbildningen utvecklar och jämför sin egen handledningskompetens och 
bygger vidare på denna utgående från det nuvarande kunnandet.  Deltagaren ser handled-
ningen ur nya synvinklar och hittar nya metoder för handledning både på individ- och grupp-
nivå. Deltagaren reflekterar över möjligheten att använda digitala handledningsmetoder ut-
gående från det egna arbetet.  

  
  
Tid, plats och centralt innehåll  
Inledande orienterande förhandsuppgift  
3.10 Vasa /4.10 Helsingfors kl. 12.30-15.30 (samma program)  

• Individens handledningsprocess (beakta livssituationen, att stöda identitets- och yrkesidenti-
tetsutveckling, hitta styrkor och utvecklingsområden)   

Eget arbete  
6.11 Tammerfors (gemensam dag) kl. 9.30-16.00  

• Handledning individuellt och i grupp (smågrupp, grupp- och jämförande handledning, hand-     
       ledningssamtal och växelverkan, digitala handledningsmöjligheter)  
• Handledning och särskilt stöd (dialoghandledning, behov av särskilt stöd och olika metoder)  

  
  
Anmälan   
Vasa och Tammerfors:  
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33432&checkout=true  
Helsingfors och Tammerfors:  
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33433&checkout=true  
eller via Bästa kunnande-webbsidan: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/  
  
Minimiantalet deltagare är 10 personer och maxantalet är 25 personer. Anmälan senast 
11.9.2018. Exakt plats i Vasa/Helsingfors och Tammerfors meddelas efter anmälan.  
  
  
Genomförande  
Deltagaren kan delta i båda eller ett av utbildningstillfällena enligt behov. Om man deltar i 
allt inklusive uppgifter kan man få ett intyg på 3 sp.   
  
     
Tilläggsuppgifter  
Christel Holmlund-Norrén, Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi, 050-5906278  
Harriet Bystedt, Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi                  
Kim Vesterbacka, kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi  
 
 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33432&checkout=true
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33433&checkout=true
http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/
mailto:Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
mailto:Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi
mailto:kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi


  
    
  

 
  

Lärarens arbetslivs-, nätverks- och kundkompetens  
  
  
Målsättning  
Deltagaren förstår betydelsen av utbildningsanordnarens samarbete med arbetsliv och övriga intres-
senter i yrkesutbildningen. Deltagaren tar i beaktande arbets- och näringslivets behov inom bran-
schens verksamhetsområde när utbildning planeras, genomförs och utvecklas.   
  
Utbildningens centrala innehåll  
    Bygga arbetslivs- och nätverkssamarbete  

• Grunder i nätverkssamarbete, bygga fungerande nätverk  
• Utbildningsanordnarens strategi som stöd för arbetslivs- och intressentsamarbete  
• Kundkompetens  
• Respons som underlag för utveckling av samarbete och arbetslivs-, nätverks- och kundkompetens  

  Arbetslivs- och nätverkssamarbetets många möjligheter  
• Kännedom om sysselsättningsläget och prognostisering inom branschen och regionen  
• Samarbete med näringslivs- och företagarorganisationer, sysselsättningstjänster, handlednings- och 
stödtjänster och övriga intressentgrupper  
• Former för fungerande arbetslivs- och nätverkssamarbete  

  Upprätthållande av den egna yrkeskompetensen  
• Identifiering av den egna yrkeskompetensen  
• Utveckling av kompetensen inom branschen tillsammans med arbetslivet och andra aktörer  
• Utveckling av nya samarbetsformer i samarbete med branschens arbetsplatser  

  
Genomförande  
Utbildningen består av en inledande orientering i utbildningshelheten och tre utbildningstillfällen, 
varav det sista är gemensamt i Tammerfors.  Deltagaren har olika utbildningsmaterial att ta del av 
mellan träffarna och gör ett utvecklingsarbete stegvis i team eller i nätverk om arbetslivs- och nät-
verkssamarbete.  Arbetet presenteras vid det avslutande tillfället. I utbildningen används en digital 
lärmiljö för handledning och för att dela kunnande mellan varandra.   
   
Tid och plats  
11.10.2018 kl. 14:00-16:00 inledande online-orientering  
8.11.2018 kl. 13:30-16:00 online-utbildning  
26.11.2018 kl. 13:30-16:00 online-utbildning  
12.12. 2018 kl. 9:30-15:30 utbildningsdag i Tammerfors  
  
  
Anmälan  
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33436&checkout=true  
eller via Bästa kunnande-webbsidan: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/  
Minimiantalet deltagare är 10 personer och maxantalet är 20 personer. Anmälan senast 20.9.2018.  
     
Tilläggsuppgifter  
Christel Holmlund-Norrén, Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi, 050-5906278  
Harriet Bystedt, Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi                  
Kim Vesterbacka, kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi  
  
 

https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses?school-id=1&short-term=33436&checkout=true
http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/events/
mailto:Christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
mailto:Harriet.bystedt@yrkeskademin.fi
mailto:kim.vesterbacka@yrkesakademin.fi

