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Ansökan om bildningsnämndens utvecklingsmedel 2018
Varje skola fyller i en ansökan per projekt och skickar till bildningsnamnden@linkoping.se senast den
27 oktober 2017. Alla projekt ska skickas in av rektor eller enhetschef.

Skola

Anders Ljungstedts gymnasium

Namn på projektet

Tävlingsverksamhet inom yrkesprogram

Kontaktperson

Åsa Wennergren

Telefon till kontaktperson

013-207574

E-post till kontaktperson

asa.wennergren@linkoping.se

Kryssa för vilket/vilka områden som
är aktuella för utvecklingsprojektet

☐ Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
☐ Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
☐ Jämställdhet
☐ Psykisk hälsa
☐ Trygghet och studiero
☒ Medel för att möjliggöra deltagande i tävlingsverksamhet
på yrkesprogram

Beskrivning av projektet

Syftet är för oss att möjliggöra för flera elever på våra
yrkesprogram att delta i tävlingsverksamhet.
Anders Ljungstedts gymnasium har vid flera tillfällen deltagit
i tävlingsverksamhet med gott resultat exempelvis
flygteknik, kock, servering, bageri, plåt etc)
Tävlingsverksamhet är inget obligatoriskt moment i
undervisningen utan bygger på att lärare och elever har
intresse av att tävla. Eftersom detta är ganska nytt för några
av våra program saknas erfarenhet från tävlingsverksamhet.
Vi behöver därför lära oss mer om hur tävlingar inom
respektive yrkesområde är uppbyggda.
För att inspirera och uppmuntra till att delta i
tävlingsverksamhet vill vi att lärare och elever skall ha
möjlighet att delta på Yrkes-SM i Uppsala 2018. Där kan de
även få en inblick i hur själva tävlingsmomenten är
uppbyggda.
Vid tävlingsverksamhet uppkommer extra kostnader i form
av material (moment behöver tränas många gånger),
arbetstid för lärare eftersom all träning inför tävling inte ryms
inom den reglerade arbetstiden, vikariekostnader, resor och
uppehälle etc.
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Motivera på vilket sätt projektet
bygger på vetenskaplig grund eller
beprövad erfarenhet
Förväntade konsekvenser av
projektet för flickor respektive
pojkar

Sökta projektmedel 2018 i tkr
Redovisning av egenfinansiering
(behöver ej fyllas i om ansökan
görs tillsammans med annan skola
eller för tävlingsverksamhet) i tkr
Beviljade medel i tkr (fylls i av
utbildningskontoret)

Klicka här för att ange text.

Motivationshöjande för både flickor och pojkar.
Tävlingsverksamhet är lika utbredd bland traditionellt
manliga som kvinnliga yrken och de som deltar på YrkesSM är blandade trots yrkets könsdominans. Detta ger en
positiv bild. Enligt Svenskt Näringsliv ger tävlingar en
positivare bild av yrkesprogram och kan på så sätt öka
yrkesutbildningarnas attraktionskraft.
200 tkr
Klicka här för att ange text.

Klicka här för att ange text.

