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Vänersborg – med unika utsikter

Yrkesutbildning i skarpt läge
Marknadsanpassade yrkesutbildningar skapar tillväxt.
– Våra elever är duktiga på att starta
nya företag. De är kompetenta medarbetare som utvecklar de företag som
de tar anställning i. På så sätt bli de en
tillgång för marknaden. Vi är en framgångsfaktor för Vänersborgs kommun,
hävdar rektor Sten Gustafsson.
Birger Sjöberggymnasiets yrkesutbildningar;
bygg-, fordons-, hantverks- samt hotell- och
restaurangprogrammet har alla erkänt gott
rykte i respektive branscher. Därför har de
valts ut av Myndigheten för skolutveckling
och Yrkesutbildningsdelegationen som en av
20 idéskolor i syfte att inspirera andra skolor
i Sverige.
Birger Sjöberggymnasiets yrkesutbildningar har ett nationellt uppdrag att stödja
kompetensutveckling och dela med sig av
sina erfarenheter.
– Vi har jobbat särskilt mycket med entreprenörskap och integration av kärnämnen och
karaktärsämnen. Utbildningen i kärnämnen
förbättras genom att den anpassas till yrkesprogrammens övriga innehåll.

Motivation förutsättning för framgång

Birger Sjöberggymnasiets var tidigt ute i Sverige med att utveckla yrkesutbildningarna.
Det handlade om att kvalitetssäkra utbildningarna och skapa anställningsbarhet för
eleverna.
– Vi utbildar i skarpt läge där eleverna tidigt i utbildningarna ställs inför riktiga uppgifter. Genom att gå från helhet till delarna
motiveras eleverna att söka ny relevant kunskap och teorin inkluderas på ett naturligt sätt
i de praktiska momenten.
Ett exempel: Fordonseleverna får uppgiften att plocka isär en hel krockskadad bil,
namnge (svenska och engelska) delarna och

katalogisera dem (i ett riktigt bildemonteringsföretags dataregister). Kärnämnen som
naturkunskap och samhällskunskap integreras i processen.

– Man lär sig verkligen hur en bil är uppbyggd. Här behandlas vi som mogna personer
som får ta eget ansvar och uppmuntras att
söka kunskap för vår egen skull, säger Olle

Satsa på utbildning kom till

Komvux Vänersborg
Östra vägen 1
Vi erbjuder kostnadsfri undervisning:
• Kurser på grundskole- och gymnasienivå
Dag- eller flextid och även datorkunskap på kvällstid.
• Yrkesutbildning Omvårdnadsprogrammet 60 v.
Samtliga kurser startar 13 augusti 2007.
För mer information ring Komvux vägledare på 0521-27 18 90 el. 0521-27 18 83

Komvux, Box 317, 462 24 VÄNERSBORG.
Besöksadress: Östravägen 1 Tel: 0521-27 18 80
komvux@edu.vanersborg.se • www.vanersborg.se/komvux
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Yrkesutbildning på riktigt.
Birger Sjöbergsgymnasiets framgångsrika
yrkesprogram har valts ut som idéskolor att
inspirera andra yrkesutbildningar i Sverige.
Bland annat har byggeleverna i vinter utfört
en fyramiljoners entreprenad för nya
omklädningsrum i ishallen.

Andersson, elev på fordonsprogrammet.
Med liknande upplägg driver hotell- och
restaurangeleverna egen restaurang, hantverkseleverna (skrädderi/mode) håller modevisningar och byggeleverna åtar sig hela byggentreprenader.

Lära för livet

Skolan jobbar även målmedvetet med att stärka entreprenörsandan hos eleverna, bland annat för att öka de ungas valmöjligheter i livet.
Marcus Nordberg, tar studenten på hotelloch restaurangprogrammet i vår:
– Jag gjorde ett starta-eget-projekt i tvåan
och har ambitionen att öppna egen restaurang
så småningom. Utbildningen har varit jättebra
med mycket uppskattning för det arbete man
lagt ned.
Även byggeleven Joakim Lundqvist vittnar
om det förtroende eleverna får av skolans lärare och instruktörer:
– Det är mycket självständigt arbete där vi
får ta stort egenansvar för våra uppgifter.

www.tidning.net

