
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygg- och anläggningsbranschen bjuder härmed in till konferensen 
 

Den professionelle yrkesläraren 2020 
- Fortbildning för yrkeslärare på  

Bygg- och anläggningsprogrammet 
 

 24 – 25 mars 2020, på Rönneberga Kursgård, Lidingö 

 

Årets konferens är ett samarbete mellan BYN och MYN. 

Vi är övertygade om att du som professionell yrkeslärare tar ansvar för din egen kunskapsutveckling 
och skaffar verktyg för att förbättra kvaliteten i din yrkesutövning. Dina erfarenheter är en god grund 
för lärande. Målet är att du under årets konferens, med utgångspunkt från din och andras 
erfarenheter, med nyfikenhet och öppenhet ska ges möjligheter att diskutera, analysera och 
reflektera.  

Årets seminarier kommer att ha en inledning för att sedan övergå till att du och dina kollegor delar 
med er av vad ni har prövat och lärt. Målet är att du ska få inspiration till fortsatt utveckling och 
kunna ge synpunkter på hur utbildningarna inom Bygg- och anläggningsprogrammet ska utvecklas.     

Av de nio olika seminarierna som erbjuds kan du välja 6, ett av seminarierna är speciellt för dig som 
målarlärare. Är ni fler än en från din skola kan ni försöka sprida er på de olika seminarierna för att få 
ta del av så mycket som möjligt.   

Alla har ansvar, ingen är expert och ingen sitter inne med de rätta svaren 
 
 
Vi ses på konferensen! 
 
Med vänliga hälsningar 
BYN och MYN 
info@byn.se 
 
  



 
 

Om konferensen     
 

Datum:  24–25 mars 2020  
Plats:  Rönneberga kursgård, Lidingö (läs mer) 
Logi:  Enkelrum     
Pris:  4 000 kronor exkl. moms per deltagare. 
I priset ingår utbildning, dokumentation, mat och logi.  
Resa:  Sköter var och en själv. (hitta dit)    
 
Anmälan 
 

Anmälan sker via webblänken tinyurl.com/yrkeslarare2020.  
Det går att anmäla fyra personer åt gången via anmälningsblanketten. När den är inskickad är den 
bindande. Skulle en deltagare få förhinder återbetalas alltså inte anmälningsavgiften. Dock kan ett 
namnbyte göras, kontakta då BYNs kansli.  
Anmälan måste vara BYN tillhanda senast 2020-02-14.  
 
Begränsat antal deltagare   
Deltagarantalet är begränsat till 200 lärare. Det finns dock ingen begränsning i antalet deltagare per 
skola. När alla platser är uppbokade öppnar vi upp för möjlighet att anmäla reservdeltagare.   
 
Program och tider    
 

24 mars 2020 
    
09.00 Registrering och fika   
10.00 Inledning     
10.15 Framtidens byggbransch 
11.15 Nya yrkesutbildningsavtalet inom bygg- och anläggning (för yrkeslärare i byggyrken) 
11.15 MYN 2020 – detta händer i måleribranschen (för yrkeslärare i målaryrket) 
12.00 Lunch – besök utställarna och tid för samtal 
13.15 Pass 1 - temaseminarium  
14.15 Pass 2 - temaseminarium 
15.00 Kaffe 
15.45 Pass 3 - temaseminarium 
16.30 Tid för besök hos utställarna och samtal 
19.30 Middag 
 
25 mars 2020 
 
07.00 Frukost  
08:30 Reflektion från gårdagen  
08.45 NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) / Skolkraft – Joanna Lundin 
10.00 Pass 4 - temaseminarium 
11.00 Information från Skolverket – Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket  
12.00 Lunch – besök utställarna 
13.15 Pass 5 - temaseminarium 
14.15 Pass 6 - temaseminarium 
15.15 Gemensam avslutning - Tack och adjö   

https://www.ronneberga.se/
https://www.ronneberga.se/kontakt/
https://tinyurl.com/yrkeslarare2020


 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Seminarierna  
I webbanmälan får du välja vilka 6 av de 9 seminarier som du vill delta i. Vi kommer att se till att  
seminariegrupperna blir lagom stora. Även att vi räknar med ca 200 deltagare blir det möjlighet till  
dialog och erfarenhetsutbyte.  
 
Anmälan till seminarierna är bindande, se gärna till att ni väljer olika seminarier om ni kommer fler 
från samma skola. 
 
Innehåll  
      
Seminarium 1 Inkluderande APL 

 Inkluderande APL är ett projekt som syftar till att alla elever på Bygg- och 
anläggningsprogrammet förtjänar att möta en arbetsplats fri från nedsättande 
kommentarer, trakasserier och förhastade slutsatser om vem som är lämplig för yrket.  

Arbetet ska tydliggöra områden som arbetsgivaren behöver förbättra för att 
framförallt behålla de som redan börjat men även locka nya.  
 
Vi kommer att presenter resultatet från det pågående arbetet och vi vill gärna få din 
syn på vad du anser att eleverna ska möta som kommer till ett APL-företag som 
arbetar med ett inkluderande förhållningssätt. 
     
Seminarieansvarig: Pia Berg, projektledare för inkluderande APL 

 
 
Seminarium 2  Hållbart måleri – utmaning och möjlighet? 

Utveckling av hållbara urbana stadsmiljöer påverkar hela samhällsbyggnadssektorn, 
även måleribranschen. Att hållbarhet är viktigt i dagens samhälle vet de flesta, men 
vad är hållbarhet i måleribranschen? Hur ska hållbarhet infärgas i utbildningen? Vilka 
utmaningar och möjligheter ser MYN med hållbarhetsarbete? 

Seminarieansvariga: Jonas Lindberg, Måleriföretagen i Sverige 
              Anders Andersson, Målarna 

 
Seminarium 3 Högre utbildningskrav kan det ge högra kvalitet i utbildningen 

Kan högre krav på eleverna ge höjd kvalitet på utbildningen och finns det andra 
effekter som kan vara positiva. Ta del i hur Strömbackaskolan har jobbat med detta. 
 
Seminarieansvariga: Lars Eriksson, Strömbackaskolan 
  Andreas Markstedt, Strömbackaskolan 

  

https://tinyurl.com/yrkeslarare2020


 
 

 
Seminarium 4 Gymnasievalet det lätta valet! 

 Ungdomsbarometern gör årliga undersökningar om åk 9-elevers val till 
gymnasieskolan, hur de tänker och vad som är viktigt inför gymnasievalet, hur ser de 
på tiden efter gymnasieutbildningen etc.  
I detta seminarium får du en sammanfattning av de senaste undersökningarna och 
möjlighet till dialog med de som genomfört undersökningarna om elevernas 
gymnasieval.     

  
Seminarieansvariga: Ungdomsbarometern 

 
 
Seminarium 5 En branschanpassad handledarutbildning 

 BYN utvecklar f.n. en branschanpassad handledarutbildning som bygger på en 
integration av Skolverkets handledarutbildning. Ansvariga för utvecklingsprojektet 
presenterar utbildningens innehåll och hur den ska genomföras av handledaren.     

Seminarieansvarig: Björn Nelson, Projektledare för handledarutbildningen  
  Christian Nielsen, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 
 
 

Seminarium 6 Arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen 

 Galaxen Bygg verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö i byggbranschen för att 
alla ska kunna bibehålla sin hälsa och må bra under hela arbetslivet. 

Representanter från Galaxen träffar flertalet av alla elever i gymnasiets bygg- 
och anläggningsprogram varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.  

I detta seminarium får du även information om byggbranschens nya Säkerhetspark 
som invigdes i oktober 2019 vid Arlanda flygplats utanför Stockholm. Säkerhetsparken 
är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen eller utbildar sig 
till ett byggyrke kan träna på säkerhet i olika miljöer och situationer.   

Seminarieansvariga: Representanter från Galaxen Bygg 

 
Seminarium 7 Digitalisering i byggbranschen 

Att digitaliseringen innebär omvälvande förändringar i hela arbetslivet råder det ingen 
tvekan om. Den decentraliserade samhällsbyggnadssektorn med dess omfattande 
samverkan mellan olika aktörer är inget undantag. Det gäller att yrkesverksamma på 
alla nivåer har en grundläggande kompetens och beredskap att ta till sig och tillämpa 
nya metoder, verktyg och processer. Digitaliseringen ger nya möjligheter till förbättrad 
samverkan i byggprojekten. BYN har tillsammans med Installatörernas yrkesnämnder 
genomfört en gemensam kartläggning över vad som händer i branschen och närmare 
studera elevers förutsättningar och yrkeslärares möjligheter att understödja 
utvecklingen i branschen. Du får ta del av resultaten i detta seminarium.  

Seminarieansvarig: Lars Tullstedt, ordförande i Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
  
 

 



 
 

Seminarium 8 Språkstöd i yrkesutbildningen 
BYN har i samarbete med Lingio AB utvecklat språkverktyg och språkkurser för 
byggbranschen. I detta seminarium får du information och demonstration av de app-
baserade verktygen och hur de enkelt kan användas av elever och lärare i utbildningen 
och ute på praktikplatsen.  
  
Seminarieansvarig: Lingio AB   

 
Seminarium 9 Nubyggare – Branschgemensam satsning på kompetensförsörjning 

Den svenska byggbranschen är en av de säkraste och mest specialiserade i världen. 
Våra yrken har fortfarande en hög status med en lön som går att leva på – jämfört 
med många andra länder. En av anledningarna till detta är att vi har ett väletablerat 
lärlingssystem som kombinerar arbete med utbildning. Det innebär att nya i 
branschen under en längre och planerad tid lotsas in och får lära sig hantverket i yrket 
av mer erfarna byggare.    

Representanter från samverkansprojektet Nubyggare informerar om arbetet med att 
förse byggbranschen med kompetens genom integration av nyanlända och 
långtidsarbetslösa till byggbranschen.  

Seminarieansvarig: Representanter från samverkansprojektet Nubyggare 

 

 


