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Enkät om arbetslivsrespons
Teman i enkäten:
kundorientering – avtalsprocessen – handledning och stöd - effekt – kvalitet – allmän bedömning
Svarsskala 5–1, där 5 = helt av samma åsikt och 1 = helt av annan åsikt

ENKÄT TILL ARBETSPLATSHANDLEDAREN
1. Samarbetet med läroanstalten var smidigt
2. Läroanstalten säkerställde på förhand att den studerande hade tillräckliga färdigheter för lärande i
arbetslivet (till exempel tidigare förvärvat kunnande, arbetslivsfärdigheter, rätt tidpunkt i förhållande
till studierna och karriärplaner)
3. Läroanstalten säkerställde att arbetsuppgifterna främjar den studerandes lärande i enlighet med de
planerade målen
4. Läroanstalten säkerställde att arbetsplatshandledarna eller mentorn kände till de mål som är införda i
den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK) (avtalsprocessen)
5. Läroanstalten erbjöd tillräckligt stöd för att handleda den studerandes lärande
6. Läroanstalten erbjöd tillräckligt stöd för att bedöma den studerandes utveckling av kunnandet och ge
den studerande respons
7. Läroanstalten har kapacitet att utveckla lärandet i arbetslivet utgående från respons
8. Jag är nöjd med hur läroanstalten ordnar lärandet i arbetslivet
I TILLÄGG inkluderar den nationella enkät följande frågor som inte används i beräkning av finansiering:
9. Om yrkesprov ordnandes på arbetsplatsen/i företaget: Läroanstalten erbjöd tillräcklig introduktion i
bedömning av den studerandes yrkesprov
10. Om yrkesprov ordnandes på arbetsplatsen/i företaget: Genomförandet av yrkesprovet tillsammans
med läroanstalten lyckades väl

ENKÄT TILL ARBETSPLATSEN
1. Samarbetet med läroanstalten är smidigt
2. Läroanstalten informerar väl om möjligheterna till samarbete gällande yrkesutbildning
3. Jag/vi är nöjda med hur läroanstalten sköter de praktiska frågorna i samband med utarbetandet av
läroavtal/utbildningsavtal
4. Läroanstalten ordnar lärandet i arbetslivet med beaktande av arbetsplatsens behov
5. Läroanstalten erbjuder möjligheten att prognostisera behoven av kompetensutveckling på
arbetsplatsen och med hjälp av den utveckla vår verksamhet
6. Vi skulle i en rekryteringssituation kunna anställa utexaminerade studerande från den här
läroanstalten
7. Läroanstalten har kapacitet att utveckla verksamheten utgående från respons
8. Vi kan rekommendera ett samarbete kring läroavtal eller utbildningsavtal med läroanstalten
9. Vi är nöjda med hur läroanstalten ordnar lärandet i arbetslivet
I TILLÄGG inkluderar den nationella enkät följande frågor som inte används i beräkning av finansiering:
10. Innehållet i de examensdelar som läroanstalten erbjuder svarar mot behoven av kunnande i branschen

