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upplägg som minskar insteget och underlättar rekrytering
av underrepresenterat kön, i detta fall kvinnor.



Projektägare Hälsingeutbildning ekonomisk förening
(Hutb).

Ökad jämställdhet mellan könen: genom att låta lärcentra/vuxenutbildning erbjuda basårsstudier erbjuds ett
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Förbättrad integration: ett basår som erbjuds lokalt gör
det möjligt att erbjuda individuella upplägg och kombinationer av studier.



Vinna-vinna koncept: HiG & kommunerna utvecklas



Social utjämning, fler tar möjligheten



Lokal kompetensförsörjning underlättas



Utökad studie- och yrkesvägledning och stöd
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Unik modell

Modell
Projekt Tekniskt basår i
samverkan
Högskolan i Gävle (HiG) och vuxenutbildningar/
lärcentra i länets kommuner kan i samverkan
erbjuda ett tekniskt basår som genomförs lokalt
vid lärcentra/kommunala vuxenutbildningar och
därmed medföra en breddad rekrytering och förbättra servicen för unga vuxna som väljer att
stanna kvar i regionen samtidigt som den regionala arbetsmarknaden/teknikföretagen får behovet
av ökad teknisk kompetens tillgodosedd. HiGs
Tekniska basår erbjuds följaktligen lokalt parallellt med kommunala basårsstudier där sådana är
motiverade, till exempel då flexibla lösningar
medför en kombination av studier i basårskurser
och i andra kurser. Detta innebär även ett pedagogiskt samarbete mellan HiG och lärcentra/
kommunal vuxenutbildning som ger en höjd kvalitet i utbildningserbjudandet.


Behöver du komplettera din utbildning?



Vill du få fler möjligheter att gå vidare?



Vill du skaffa dig mer kompetens?



Du saknar naturvetenskaplig eller
teknisk behörighet

Syfte Projektet syftar till att bygga upp ett samarbete mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle
(HiG) vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där
lokala lärcentra/vuxenutbildning erbjuds som studieort.



Högskolans Tekniska basår och kommunala

basår genomförs parallellt



Digitala sändningar från högskolan är öppna

för kommunala vuxenutbildningen

Mål Projektet har som mål att presentera och initiera
en långsiktigt hållbar modell vad gäller
genomförande av ett tekniskt basår mellan



Föreläsningar/lektioner ges live och spelas in

för att minska tidsstyrning och för att kunna upprepas.

HiG och kommunernas vuxenutbildning/



Resurspersoner i kommunerna stöttar

lärcentra i länet där HiGs tekniska basår



Högskolans lärare betygsätter kurser med

erbjuds lokalt parallellt med ett erbjudande om kommunala tekniska basårsstudier med flexibelt upplägg.

basårets kurskoder



Lärare i vuxenutbildningen betygsätter kurser

med gymnasiekod



Varje kommunal vuxenutbildning väljer att

använda modellen eller avvakta utifrån sökbilden



Kommunerna samarbetar för att behöriga

lärare ska finnas för betygsättning



På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Du
får dessutom erfarenhet av hur man
studerar på en högskola.

Samverkan


Projektet pågår mellan maj 2016—september
2018.
Utbildningar startar hösten 2017 på studieorterna Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn,
Sandviken och campus i Gävle.



Studiegrupper ska finnas
Högskolans lärare och kommunala vuxenutbildningens lärare utvecklar kursupplägg
gemensamt



Workshop 1, Konferens 1, Workshop 2,
Slutkonferens



Kontinuerlig kvalitetssäkring och utveckling `



Följeforskning

