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Meddelande 11.10.2021 

      

 

 

Bästa kontaktperson för utbildningsanordnaren 

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar yrkesutbildningens 

arbetslivsorientering och arbetslivssamarbete under 2021–2022. I utvärderingen producerar 

vi information om strukturerna och formerna för samarbetet mellan utbildningsanordnarna 

och arbetslivet, samt om deras funktion och utvecklingsbehov. Dessutom producerar vi 

information om utbildning på arbetsplatsen, hur den genomförs, hur den fungerar och hur 

effektiv den är. 

Bedömningen gäller alla utbildningsanordnare av yrkesutbildning som ordnar grundexamina, 

yrkesexamina och eller specialyrkesexamina. 

Med tanke på utvecklingen av utbildningen är det viktigt att utbildningsanordnare, 

yrkeslärare, samarbetspartner till arbetslivet och studerande aktivt deltar i utvärderingen. 

Tack för att ni deltar! 

Informationsinsamling och respons i anslutning till utvärderingen till utbildningsanordnaren 

Vi samlar in utvärderingsinformation från olika grupper för att få en heltäckande bild av hur 

utbildningen på arbetsplatsen och samarbetet med arbetslivet genomförs. Från 

utbildningsanordnarnas ledning och de som undervisar i yrkesinriktade examensdelar samlar 

vi in information med hjälp av enkäter i november–december 2021. Ledningens 

representanter (som en grupp) besvarar utbildningsanordnarens enkät, medan personalens 

representanter (som en grupp) med flera representanter från samma utbildningsområde fyller 

i enkäten för personal som undervisar examensdelar. Om utbildningsanordnaren ordnar 

utbildning inom flera utbildningsområden svarar personalen inom varje utbildningsområde på 

en egen enkät.  

Information från arbetsplatshandledare, arbetsgivare och studerande samlas in under 

workshoppar i början av 2022. I utvärderingen utnyttjar vi också riksomfattande statistik- och 

registermaterial, såsom studeranderespons inom yrkesutbildningen och 

arbetsplatshandledarenkäter.  

Utvärderingen grundar sig på principen om utvecklande utvärdering. Utbildningsanordnarna 

och undervisningspersonalen har genom utvärderingen möjlighet att identifiera sina styrkor, 

utvecklingsobjekt och god praxis i anslutning till samarbetet med arbetslivet och den 

utbildning som ordnas på arbetsplatsen.  

Som en del av den nationella utvärderingen rapporterar vi inte enskilda utbildningsanordnares 

svar och det går inte att identifiera enskilda utbildningsanordnare i den nationella 

utvärderingsrapporten. Däremot får utbildningsanordnarna respons om sina egna resultat i 

förhållande till det nationella tillståndet.  
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Kontaktpersonens uppgifter 

Kontaktpersonens uppgift är att koordinera informationsinsamlingen och skicka anvisningar 

och länkar till enkäterna till respondenterna. Vi skickar er närmare anvisningar för 

genomförandet på veckan 42. Länkar till elektroniska enkäter samt word-versioner av 

enkäterna skickas separat i slutet av oktober. 

Utvärderingskliniker – webbevenemang som stöd för utvärderingen 

Vi ordnar två utvärderingskliniker med samma innehåll fredag 29.10.2021 kl. 13–14 och 

onsdag 3.11.2021 kl. 9–10. På klinikerna kan man ställa frågor om genomförandet av 

informationsinsamlingen för denna utvärdering. Evenemangen är frivilliga och fritt formade. 

Evenemangen genomförs på Teams och spelas inte in. Evenemangens huvudspråk är finska. 

Man behöver inte anmäla sig till klinikerna på förhand. Nedan finns länkar till evenemangen: 

 29.10.2021 kl. 13.00–14.00: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

 3.11.2021 kl. 9.00–10.00: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

Välkommen att diskutera utvärderingen! 

Mer information om utvärderingsprojektet 

• Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5542 

• Ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, fornamn.efternamn@karvi.fi,  
tfn 029 533 5557 

• Utvärderingsexpert Anni Tuurnas, fornamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5593 
     

Vi svarar gärna på era frågor! 

Mer information om utvärderingen uppdateras också på utvärderingens webbplats. 

 

 Tack för samarbetet! 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI0OTBjNDktZWUwNS00MTY3LWE5OGMtYTgwYWNlYmZlYmI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2263c2f519-a401-42ea-b352-0df0b29fc4e2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwMDQyNTUtMTk1NS00YTVjLThkM2ItMzZlZDQyNDE0NDNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2263c2f519-a401-42ea-b352-0df0b29fc4e2%22%7d
https://karvi.fi/sv/yrkesutbildning/tema-och-systemutvarderingar/arbetslivsorientering-och-arbetslivssamarbete-inom-yrkesutbildningen/

