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Förstklassig skola
Vi tycker utbildning är viktigt. Det är rätt självklart, den kunskap som
eleverna får i skolan tar de med sig ut i arbetslivet. Utbildningen i skolan ska ge
eleverna en bra och trygg grund att stå på inför den fortsatta utbildningen på ett
företag.
Vi har valt att ge skolor som bedriver utbildning inom VVS, isolering och
industrirör möjligheten att bli förstklassiga. En förstklassig skola ger eleverna
en bra utbildning som förbereder dem inför lärlingstiden och i slutänden ökar
möjligheten för dem att klara branschprovet och därmed få det eftertraktade
branschcertifikatet.

En förstklassig skola är bra för alla
De skolor som får utmärkelsen Förstklassig skola får ett bevis på att de erbjuder eleverna utbildning som
branschen efterfrågar. En förstklassig skola har både kunskap, resurser och vilja att ge sina elever bästa
tänkbara utbildning – både avseende teori och praktik.
De elever som går på förstklassiga skolor vet att de får en utbildning som är kvalitetssäkrad av branschen
och som kommer underlätta vid den fortsatta utbildningen på företag. Dessutom ger en förstklassig utbildning bättre förutsättningar att klara branschprovet vid första försöket.
De företag som tar emot APL-elever eller anställer en lärling som har gått på en försklassig skola vet att
personen har en god grund att stå på. Branschen rekommenderar företagen att prioritera att ta emot elever
som har gått på förstklassiga skolor.

Vad vi kontrollerar
Utbildningens innehåll

APL

Lärarna och klasserna

Elevnöjdhet

Skolan ska följa de ämnes- och kursplaner som finns
och eleverna ska få utbildning i de kurser som är krav
för att få branschcertifikat.
Det är viktigt att lärarna kan yrket. Förstklassiga skolor ska ha lärare som antingen har branschcertifikat,
relevant yrkeskompetens eller lärarbehörighet.

Lokalerna

Utbildningen ställer höga krav på lokaler - där ska
finnas svetsbås och arbetsbänkar i tillräcklig utsträckning och vi kollar också så att teorisalar och omklädningsrum
uppfyller kraven.

Verktyg och material

Verktyg och material ska vara moderna och finnas
i tillräcklig utsträckning. Det ska vara ordning och
reda i verkstan så eleverna hittar det de behöver och
inte behöver leta efter verktyg.

Arbetsplatsförlagt lärande är en viktig del av yrkesutbildningen och ska självklart vara riktad mot den
utgång eleven har valt.
Vi stämmer av vad eleverna tycker om utbildningen,
APL,
lokaler, lärare m.m. och jämför deras svar med den
information som skolan lämnar i sin ansökan.

Kunskapsnivå

Skolorna genomför prov i åk 2 för att se att deras elever
är förberedda inför sin APL-tid.
I åk 3 genomförs även ett kunskapsprov på hela utbildningen. Resultatet ger oss och skolan en bild över den
teoretiska kunskapsnivån och blir även underlag för
eventuella förbättringsområden.

Förstklassig skola
Kvittot
Elever på förstklassiga skolor:
• är nöjdare med sin utbildning i skolan.
• har bättre resultat på kunskapsprovet i åk 3
• klarar branschprovet efter lärlingstiden i högre grad.

Fördelar för skolorna
Förutom äran och möjligheten att marknadsföra sig som en kvalitetskontrollerad skola till blivande elever
får skolan och lärarna tillgång till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lärarforum – ett eget intranät
Lärarkonferenser
Marknadsföring från branschen
Handledarhandboken till elever och handledare inför APL
Tillgång till ”best practice”, dela goda arbetssätt och idéer med andra förstklassiga skolor
Teknikhandboken
ID06 kort till eleverna
Elevmateriel till utbildningen i Säker Vatten
Divers bidrag

Förstklassig – en möjlighet för gymnasieskolan men ett måste
för vuxenutbildningen
Alla skolor och utbildningsanordnare som erbjuder VF-programmet eller utbildning inom VVS, industrirör
och isolering har möjlighet att bli förstklassiga. Samma kriterier kontrolleras för alla.
Skillnaden är att utmärkelsen Förstklassig skola är en fjäder i hatten för gymnasieskolorna medan utbildningsanordnare som erbjuder vuxen-, arbetsmarknads- eller företagslärlingsutbildning måste godkännas
som Förstklassig skola för att eleverna ska få tillgodoräkna sig hela utbildningen. Eleverna riskerar annars
att behöva läsa in kurser eller utöka sin utbildningstid på företag innan branschprov kan göras.

Så här går det till
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skolan låter eleverna genomföra nöjdhesenkät och kunskapsprov.
Därefter skickas en länk till ansökan till skolan.
Skolan skickar in ansökan och Yrkesnämnden bedömer ansökan och och ställer den i relation till
elevnöjdheten, kunskapsprovet tidigare överenskomna åtgärder.
Vid behov genomförs alltid personligt besök för att besiktiga lokaler och för att prata med
elever och lärare.
Yrkesnämnden godkänner eller avslår ansökan. Vi återkopplar resultatet till skolan och vid behov tar
vi fram förslag till handlingsplan på vad skolan behöver fokusera på för att förbättra möjligheten att bli
förstklassiga nästa år.
Den godkända skolan får diplom och rätten att marknadsföra sig som Förstklassiga skola under läsåret
och tillgång till de fördelar som utmärkelsen medför.
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