
Inbjudan till Lärvuxpedagogernas

NÄTVERKSTRÄFF
I Härnösand 

21 maj
Klockan 8.30 - 16.00

på Sambiblioteket i Härnösand
Plan 3 sal U301

  Kom ihåg

- Att fundera på hur  
  nuläget är på er skola. 

- Att skicka frågor som  
  ska tas upp på träffen.  
  Skriv med dessa när ni  
  anmäler er.

Schema

8.30 - 12.30  Lättläst-utbildning
12.30 - 13.30 Lunch på Sambiblioteket 95:-/pers
13.30 - 16.00 Erfarenhetsutbyte

•  Nuläge. Kort information deltagare
•  Information från styrelsen 
•  Samtal kring skolverkets Dialogträff
•  Kaffe
•  Rikskonferens Skellefteå
•  Övriga frågor 

  Anmälan

Ska ske senast den 5 maj till ing-marie.bostrom@harnosand.se

bmie
Anteckning
 Sammanfattning av diskussionerna·	Nya kurser. De flesta verkar ha gått över till de nya kurserna. Även några som satt betyg enligt det nya systemet. Det är svårt och eleverna hamnar oftast på E eftersom kunskaperna är så ojämna. Kraven för högre betyg är också höga.·	Avsluta kurser för elever som inte gör framsteg. Konstaterade att det är viktigt att dokumentera så att det är tydligt när det inte sker några framsteg. Dokumentation i individuella studieplanen? eller på annat ställe. Kanske kan bli enklare nu när slutdatum skrivs in redan från början (även om kurser kan förlängas)·	Lärlingsutbildningar. Ser olika ut. Diskussion om risken att tappa aktivitetsersättningen, ser olika ut i landet, gemensamma regler vore önskvärt. Oklart vad som händer efter lärlingsutbildningen, få får jobb. Ansvaret för lärlingsutbildning på SYV och lärlingssamordnare.·	SYV. Viktigt att det finns någon som vet vilka möjligheter som finns till lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar, högre utbildning mm. En person som har kunskap om gruppen.·	Marknadsföring av Lärvux. Konstaterande att marknadsföring ger effekt. Nätverk kan vara bra för att hitta nya elever. Exempel från Ljusdal. De bjuder in försäkringskassa, LSS-handläggare med flera och talar om vilka elever som finns i verksamheten, vad de kan erbjuda med mera, så kan information föras vidare.·	Diskussion kring användandet av namnet Lärvux. Olika budskap från Skolverket och Skolinspektionen hur namnet kan användas.·	Diskussion om behörighet och lärarlegitimation.·	Frågor och diskussionsämnen att föra vidare: Relevanta och likvärdiga bedömningar. Individuell studieplan, vad den ska innehålla och vad som gäller för dem. Nätverksmöte xyz-län



Adress:
Sambiblioteket
Universitetsbacken 3, 871 31 Härnösand

Karta:
Ni kan med fördel parkera på simhallen och gå därifrån till Sambiblioteket.

Parkering på 
simhallen

P

E4 Söderifrån

E4 Norrifrån

LL utbildning
Alla deltagarna ska efter utbildningen: 
• känna till vad som gör information tillgänglig och lättläst 
• känna till hur behoven ser ut, vilka som inte kan ta till sig vanlig text 
• vad som är lätt respektive svårt 
• utvecklat sitt eget skrivande  




