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NÄRVARANDE   

Dennis Reinhold, Kungälvs Kommun (ordförande)   

Avichai Arbiv, Lerums Kommun   

Linda Åhnbrink, Göteborgsregionen (sekreterare)   

Bonny Wernersson, Kungsbacka Kommun   

Susanne Krook, Partille Kommun  

Gunhild Karlsson, Göteborgs Stad   

Patrik Solérius, Lerums Kommun   

Torbjörn Nilsson, Stenungsund kommun  

Martin Frejinger, Härryda Kommun   
  

   
EJ NÄRVARANDE   

Maria Lindberg, Alingsås Kommun   

Bengt Bohm, Göteborgs Stad   

Margaretha Allen, Göteborgsregionen    

Björn , Partille Kommun   

Christina Sandström, Härryda Kommun   

Börje Carlsson, Göteborgs Stad   

Viktor Tyrberg, Göteborgs Stad   

Carl Egeberg, Kungälvs Kommun   

Ulrika Haglund, Lerums Kommun   

Tina Chavoshi Alizadeh, Mölndals Stad   

Christoffer Rigdahl, Öckerö Kommun    

Joakim Ryttsén, Mölndals Stad   

Laila Gordon von Hacht, Göteborgs Stad   

Maria Lindberg, Alingsås Kommun   

Marie Ekberg, Göteborgs Stad   

Pär Holmertz, Stenungsunds Kommun   

Susanne Petersson, Lerums Kommun   

Kjell Hemmingsson, Mölndals Stad   

Göran Lönnqvist, Göteborgs Stad   

Sari Jehkonen, Kungälvs Kommun   

Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen  

   

 

 

 

 



    2 (3) 

LPA-nätverk 

 

 

Anteckningar 2022-05-18 

 

 

   

 

1. Genomgång av dagordning 

Ordförande Dennis Reinhold öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna 

till mötet som hålls på GR. Mötet kommer i huvudsak att vara en workshop och 

inledas av inflygningar med omvärldsbevakning av Dennis Reinhold och Linda 

Åhnbrink. Vid genomgång av dagordning önskade Patrik Solérius lägga till en 

punkt för att få erfarenhetsutbyte kring arbetsplatsolyckor på APL och hur 

arbetet med arbetsmiljö kan säkerställas och utföras. Se övrigt.  

 

2. Gymnasiedagarna & Future Skills  

 

Året 2022 kommer att bli ett mellanår och den formen som sker i år kommer 
inte vara fast för kommande år. Gymnasiedagarna är under utveckling då vi gör 

förflyttning tillbaka till fysisk mässa efter två år av digital. Upplägget lyder i 
korthet.  

V 34 Förträff med lärare, studie och yrkesvägledare samt Fututure Skills 
utställare.  

V 37 Tema 1 – Jag och mitt gymnasieval. Riktar sig mot 8:or och 9:or och 
utbudet av gymnasieprogram. Förra året genomfördes workshops med 

gymnasieelever som var mycket uppskattat, det kommer ske även i år. 
Feedback från förra året var att yrkesprogrammen hade låg representation och 

fler gymnasieelever från yrkesprogrammen som kan presentera och delta kring 

dessa är önskvärt i år. 

V 42 Tema 2 – Jag och mitt framtida jobb. Arbetslivet synliggörs. Veckan 
kommer vara som en festivalvecka med både digitala och fysiska studiebesök 

som kommer erbjudas.   

 

3. Kvalitetskriterier för APL 

Vi har ett uppdrag från UC-nätverket att konkretisera en gemensam mall för 

kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande. Kriterier som bygger grund för 

ett kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande.  

 

4. Framtidens kompetenser  

OECD hade under hösten 2021 sin första konferens kring sociala och 

emotionella kompetenser. I spår av pandemin och snabb förändringstakt blir 

dessa kompetenser allt viktigare för att bygga resursstarka individer. Skolan 

har ett viktigt uppdrag i att utveckla elever för framtidens arbetsmarknad där 

arbetsuppgifter förändras, yrkesroller försvinner och ersätts av tekniska 
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lösningar. Mänskliga aspekter av kreativitet, empati, förändringsförmåga och 

nyfikenhet kommer dominera i många kommande yrkesroller.  

 

Svenskt näringslivs rekryteringsenkät 2022 visar att rätt attityd och 

engagemang är avgörande vid nyrekrytering och bristen på rätt attityd och 

engagemang är den andra viktigaste orsaken till rekryteringssvårigheter.  

 

Hur kan dessa generiska kompetenser utvecklas på APL? 

 

5. Workshop ”Efterfrågade kompetenser & kvalité på APL” 

 

- Vilka kompetenser efterfrågas inom branscherna?  

- Vilka attityder kan en arbetsplats kvalitativt arbeta med?  

 

Workshop med tillhörande diskussion och underlag för kvalitetskriterier. 

Gruppen beslutade att underlaget ligger till grund för att en arbetsgrupp med 

Dennis Reinhold och Linda Åhnbrink utvecklar ett förslag på kvalitetskriterier 

och presenterar nästa nätverksträff.  

 

6. Försäljnings och serviceprogrammet 

 

Martin Frejinger gjorde en inflygning och kort sammanfattning från förra 

kompetensrådet där branscherna Besöksnäring och Handel hade gemensamt 

möte den 4 maj. Det sker förändringar i efterfrågan på kompetenser i allt från 

hantering, lagerlogistik och försäljning. Martin berättade kort om Göteborgs 

digitala tvilling som är under utveckling och hur det kommer förändra och 

skapa nya och andra typer av yrkesroller.  

7. Övrigt.  

Perspektiv på hur man säkrar arbetsmiljön. Yrkeslärarna är en viktig länk i 

arbetet med säkra APL-platser och deras närvaro på arbetsplatser. Exempel 

diskuteras på kontrakt skrivet mellan skola och arbetsplatsen med hänvisning 

till AFS. Diskuterades kring utredningsansvar i samband med olycka.  

Antecknat av: 

Linda Åhnbrink 

GR, Projektledare 
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