INVITASJON TIL YRKESFAGLIG SEMINAR PÅ CHARLOTTENLUND VIDEREGÅENDE SKOLE 15.09.16

WorkQual : Erasmus+ prosjektet som skal gi elever i yrkesfaglig fordypning ei relevant opplæring
gjennom et best mulig samarbeid mellom elev, skole og bedrift. Resultatet av WorkQual er ei håndbok som
beskriver rutiner, ansvar og informasjon ved utplassering i bedrift. Håndboka er ment som en felles europeisk
standard der det kan gjøres lokale tilpasninger. WorkQual har vært et spennende prosjekt som også har hatt
som mål å øke gjennomføringa, øke kvaliteten på opplæringa og motivere flere unge til å ta yrkesfaglig
utdanning. Alt dette i samspill med næringslivet.

Håndboka er nå ferdig og dere inviteres til presentasjonen på Charlottenlund videregående skole
Torsdag 15.09.16 kl.1200 – 1400.
WorkQual seminaret har følgende program:
1.
2.
3.
4.

Kulturell åpning v. elever fra programfag Musikk og Drama
Velkommen til Charlottenlund v. ass.rektor Oddgeir Drevdal
Åpning ved Hanne Moe Bjørnbeth, Leder av Utdanningskomiteen i STFK
Presentasjon av WorkQual-prosjektet og partnere ved Bas Timmers/
Johannes Arnason/Tanja Halttunen
5. Presentasjon av WorkQual håndboka ved. Philip Broomhead
6. Gruppediskusjoner med utgangspunkt i framlagte håndbok
a. Hvordan er den tilpassa lokale forhold?
b. Hvordan kan den forbedres?
c. Vil ei slik håndbok bidra til å øke kvaliteten på fagopplæringa?
d. Vil den bli brukt?
7. Spørsmål og deling av gode ideer
8. Avslutning

Prosjektet har følgende partnere:
VMA-Akureyri Comprehensive College
Broadshoulders, Hereford, England
Axxell Utbildning, Southwestern Finland

Nantes terre Atlantique, Nantes
IFSAT foundation, Netherlands
Charlottenlund videregående skole, Trondheim

WorkQual er finansiert av EU gjennom Erasmus+ og SIU.

På vegne av WorkQual håper vi at dere har mulighet til å besøke seminaret på
Charlottenlund videregående skole. Innspill fra seminaret er viktig for å gjøre
håndboka best mulig.
Det vil også bli kaffe og litt å bite i.

Fint om dere gir en tilbakemelding til: anne.sophie.hunstad@stfk.no
Innen 12/9-16.

Hjertelig velkommen til WorkQual-seminaret på CVS og til å løfte
yrkesfagutdanninga i Norge og Europa.

Vennlig hilsen
Nina Hoseth
Rektor Charlottenlund vgs
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