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Tid & plats 
Tisdagen den 21 september 2021 kl 10:00–12:00 i Teams 
 
Närvarande 
Anders Göthberg (AG) SLR, Granskningsnämnden 
Hans-Olof Lloyd (HOL)  Ledamot, tidigare verksam vid AB Allmänna lås i Limhamn 
Håkan Dosé (HD)  SLR, Ordförande 
Ida Wetterberg (IW) Ledamot, verksam vid Certego AB 
Michael Prietzel (MP) SLR, Utbildningsstödjare 
Thorbjörn Hellman (TH) SLR, Ansvarig kompetensförsörjning 
 
Henrik Bäckström (HB) Extern, SLR koordinator 
Lotta Naglitsch (LN) Extern, SLR konsult 
 
Fördelas till 
Närvarande + Sara Berggren 
 
Mål med mötet 
Besluta om strategier för utveckling och kvalitetssäkring av utbildningsvägar för låssmedsyrkena. 
 
 
Dagordning 
 
TH valdes till mötesordförande och HB till sekreterare för mötet. 
Senaste mötesprotokollet Yrkesrådet 2021-01 redovisades och lades till handlingarna. 
 
Rapporter 
 
 Låsteknikcentrum nuläge  

Finns endast i Stockholm och har fortsatt fokus på komvuxelever. 3 st. har avslutat sin 
utbildning.  
Här behöver yrkesprov genomföras och vi behöver titta på en betalningsmodell.  
9 elever är igång fortfarande. Ett nytintag planeras till januari 2022, in på det 
industriteknikska programmet. 
Nya dörrmiljöer och en del utrustning som Assaskolan har skänkt är på plats.  

 
 
 Pilotprojekt, Inom Validering Väst & SLR 

Länk: valideringvast.se 
LN presenterar en kombination mellan anställning och utbildning, ”Anställningen måste 
komma först”. 
HD - Det lilla företaget är skeptiskt mot nyanställning om man inte känner personen. 
TH - Det är viktigt att vi har med oss våra medlemsföretag i detta. 
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 Nationellt Programråd 

SLR deltar i det Nationella Programrådet för det industritekniska programmet vilket ger SLR 
inflytande över hur programmet utformas. 
 
En stor fråga som diskuteras för närvarande är ämnesbetyg i gymnasieskolan. Regeringen har 
tillsatt en ämnesbetygsutredning som föreslår att gymnasieskolans nuvarande 
kursutformade betygsystem skall ersättas med ämnesbetyg. SLR kan som remissinstans 
lämna synpunkter på ämnesutredningens rapport.  

 
 
 Antal elever i utbildning, nuläge 

Oförändrat. 
TH - Inte så många elver i pågående utbildning men det finns ändå ett stort intresse, så vi har 
uppenbarligen svårt att förvalta det. En väg kan vara pilotprojektet inom Validering Väst  
och SLR. 
 
Praktiska Stockholm, ca 40 st elever 
Malmö Lärcenter, 2 st 
Movant, 9 st (jan 2022 ytterligare 8 st) 
Lund, 3 st 
Leksand, 3 st 
Västsvenska gymnasiet, 4-5 st som ska bli larminstallatörer 
 
TH - Vi har en dialog med Sågbäcksgymnasiet, Huddinge kommun, och kommer att ha ett 
möte 30 sept 2021 om samverkan där SLR ska ta hand om undervisningen i yrkesämnen.  

 
 
 Uppstart gymnasieutbildning Industritekniska programmet 

Enligt Pilotprojektet. 
TH - Vi ser om vi kan samverka med Lindholmens gymnasium, ev kan Låsteknikcentrum Väst 
etableras på Hisingen i Göteborg. 
Yrkesprovet kommer förmodligen att permanentas, vi har fått indikationer att det kan tas 
beslut 2022. 

 
 
 Samverkan Movant, nytt avtal 

Mot betalning genomför vi vissa utbildningsinsatser i låsteknik, genom Michael Prietzel och 
Låsteknikcentrum. Avtalet mellan Movant och SLR är omförhandlat så att det passar 
övergången från hantverksprogrammet till Industritekniska programmet. Priserna är  
också justerade. 
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 Branschvalidering, avslut steg 1, inledning steg 2 

TH – SLR har sammanlagt fått statsbidrag motsvarande 1,3 mnkr för att ta fram modeller för 
branschvalidering i två steg. Steg 1 innebär att ta fram kompetensstandard för yrket 
låstekniker samt underlag för ansökan om kvalifikation, har färdigställts.  
Kompetensstandard för yrket låstekniker skickas ut till Yrkesrådet för beslut.  
Steg 2 som innebär utveckling  av modeller för branschvalideringssystem är i inledningsfasen.  
Nytt möte 28 oktober 2021 i Stockholm angående lärarrekrytering. 

 
 
Diskussionspunkter  
 
 Rekrytering av APL-företag och handledare, handledarutbildning 

Hur slussar man ut personer som har kontaktat SLR först? 
 
IW - En av farhågorna hos filialerna är att kvaliteten är för låg. 
 
HOL - Om jag hade haft företag fortfarande hade jag önskat en bred information och 
fördelarna med ett upplägg. 
 
TH - Oron hos företagen måste vi verkligen fånga in. Andra branscher arbetar ofta med att 
överutbilda, alla som genomgår utbildning får inte alltid anställning.  
 
AG - Vi vill känna på nya personer en vecka. 
 
TH - Det är mycket ekonomi och försäkringsdetaljer som behöver lösas. 

 
 
 Rekrytering av elever 

TH - Vi har pratat om kartläggning, att det är rätt elev. Det finns en tillströmning av elever 
och ett intresse för yrket, men hur kan man kanalisera det? 
Vi hade ett upplägg på G innan Covid slog till - Att plocka in elever i grupper, kanske med 
någon form av handlagstester, är det en bra väg? 
 
AG - Handlag, personlighet och personkemi är viktigt. Och rak kommunikation! 
 
IW - Det finns olika personlighetstester som kan utföras, t ex Mint. Är man serviceminded, 
lojal, kan hålla tider, bemöta kunder, att man uppfyller grundläggande krav på 
arbetsmarknaden etc. Eller Disc, men typerna Röd, Gul, Grön och Blå.  
 
TH - Jag tror att det kommer kunna integereras i valideringssystemet. 
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 Rekrytering av yrkeslärare  

TH - Ingen enkel uppgift och vi är tacksamma för alla initiativ. MP är den enda legitimerade 
läraren i hela Sverige. 
MP -  Jag vill ha kollegor som jag kan stötta. 
HOL har funderat hur han kan bidra, men har enligt egen utsago ingen pedagogisk utbildning. 
TH - Vi behöver göra en insats, för ska vi växa behövs lärarkraft. 
AG - Det går att fördärva en persons intresse genom att närma sig på fel sätt. 
HOL - När vi hade elever från Praktiska fanns en onlineutbildning från Skolverket som hjälpte 
mig som handledare. 
HD -  Personer till dessa befattningar finns säkert i våra egna led. 
MP - Hur kan man ta bort helheltsansvaret? 
TH - Vi borde sänka trösklarna så att fler vågar gå in och ta det här ansvaret. 

 
 
 Rekrytering av nya utbildningsanordnare 

TH och LN jobbar med detta så att vi får en större spridning och att fler skolor engagerar sig. 
Pilotprojektet kommer att häjlpa till i västra Sverige. 

 
 Rutin vandelkontroll 

TH - Inte lätt att lösa, får hänga kvar. 
 

 
Övriga frågor 
Inget övrigt diskuterades. 
 
 
Nästa möte 
Tisdag 15 februari 2022 kl 10:00-12:00 i Teams. 
 
 
Mötets avslutande 
TH avslutade mötet. 
 
 
 
 
Sekreterare    Justeringsperson 
 
 
 
------------------------------------------  --------------------------------------------- 
Henrik Bäckström   Håkan Dosé 
 

Håkan Dosé (Oct 20, 2021 20:14 GMT+2)
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