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Bakgrund2015
Personalkontoret (Kompetensförsörjningsenheten) och Arbetsmarknadsförvaltningen (PoU)
• Kompetensförsörjning - Bristen på lärare
• Behov av resursstöd inom skola.
2016
Personalkontoret, Projekt- och utvecklingsavdelningen och BUF
• Kompetensbehovsanalys kring behovet inom skola.
• Ny yrkesprofil växer fram – Pedagogisk resurs inom skola
2017 
Personalkontoret, Projekt- och utvecklingsavdelningen, BUF och Sunderby folkhögskola
• Direktiv för en utbildningssatsning – Studiehandledare. Uppdrag till arbetsgrupp
• Arbetsgrupp: Framtagande av yrkesprofil
• Styrgrupp
• Samtal med Sunderby folkhögskola kring en utbildningssatsning 
2018
Personalkontoret, Projekt- och utvecklingsavdelningen, BUF och Sunderby folkhögskola
• Befattningsbeskrivning
• Implementering: BUN, Fackliga företrädare, BUF och Skolchef 
• Utbildningsplan och utbildningsform – Sunderby folkhögskola
• Utbildningsstart våren 2019 – Sunderby folkhögskola

Presenter
Presentation Notes
2015 Personalkontoret kontaktKompetensförsörjning Bristen på lärare.Signaler om behov av resursstöd inom skola. Ny yrkesroll. Studiehandledare, resurspedagog, lärarassistent.Samverkan Personalkontoret och Arbetsmarknadsförvaltningen (Projekt- och utvecklingsavdelning)2016 ASTAR samtal om studiehandledarutbildning YH - nivåInventering. Samtal med kring behovet inom skola, SFI och Flerspråkcentrum. HR- samordnare, Personalspecialister, verksamhetsutvecklare och rektorer. GY gav inget stöd för en satsning på en YH – Studiehandledare (generell). Beslut om fortsatta samtal med representanter Flerspråkcentrum, SFI, F-6 och åk 7-9.  Idégrupp för samtal kring inriktning lärarassistent, studiehandledare  inr. modersmål.Ta fram en yrkesprofil (befattningsbeskrivning) Saknas i Luleå kommun.2017 Samtal med Sunderby folkhögskola kring en utbildningssatsning Lärarassistent med möjlig fördjupning till studiehandledare i modersmålSamtal med HR-samordnareFördjupade samtal kring en utbildningssatsning med stöd av en framtagen yrkesprofil. Rektor SFI och Flerspråkcentrum. HR- samordnare BUF, Verksamhetsutvecklare och enhetschef personal BUF. Riktlinjer och stöd till en utbildningssatsning Lärarassistent och studiehandledare i modersmål. Rektor Flerspråkscentrum, verksamhetsutvecklare BUF och PKDirektiv för en utbildningssatsning. För fortsatt arbete med en studiehandledarutbildning krävs direktiv. Uppdrag till en arbetsgrupp.Börje Lindqvist, Arbetsmarknadsförvaltningen (Sammankallande), Monica Karsbrink - Lövbom, Förskola, grundskola, BUF, Louise Stridsman, Förskola, grundskola, BUF, Kristina Eklund, Gymnasieskola, BUF, Erik Öhman, Personalkontoret, Marcus Hedström Grundskola, BUFArbetsgruppBörje Lindqvist, Projekt och utvecklingsavdelningen, Arbetsmarknadsförvaltningen (Sammankallande), Erik Öhman, Personalkontoret, Camilla Millgård, Luleå Gymnasieskola, Jonas Edström, Grundskola och Flerspråkcentrum2018Framtagande av utbildning och befattningsbeskrivningArbetsgruppen, Sunderby folkhögskola (Madelene Hansson och Helen Lövgren) Maarit Enbuske medverkat



Studiehandledare
• Samarbete med Luleå kommun
• Start 9 januari 2019
• CSN på eftergymnasial nivå
• Ettårig distansutbildning



Distans
• 4 obligatoriska fysiska träffar
• Hotellrum med specialpris
• Heltid, 20 timmar/vecka
• Kombinera med arbete
• Praktik på hemorten



Lite av innehållet
• Hur man hjälper elever i deras lärande
• Värdegrundsarbete och dokumentation
• Handledningsmetodik
• Språkutvecklande och hälsofrämjande arbetssätt
• Lågaffektivt bemötande
• Ledarskap och grupprocesser
• Skolans styrdokument, lagar och förordningar



Yrkesområden
• Grundskola
• Särskola
• Gymnasiet
• Vuxenutbildning
• Folkhögskola
• Universitet
• Arbetsmarknadsutbildning
• Med flera…



CSN
• Bidrag 3000 kr
• Lån 7000 kr
• Fribelopp ca 90 000 kr/termin
• Tillägg för barn



Deltagarstödjare
• 7 personer
• SPSM
• Öppen folkhögskola
• Hjälpmedel
• Stöd och resurs



Studiebesök



På skolor och arbetsplatser



Webbansökan öppen nu

www.sunderbyfolkhogskola.se 
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