Utan yrkeslärare
stannar Sverige.

Verkstadsföretagarna och SFVF vänder sig till dig
som arbetar eller har arbetat i fordonsbranschen
som företagare, anställd och till dig som av olika
orsaker är arbetslös.

Vad betydde lärarutbildningen för dig?
Camille Brinkemar:

Teddy Marton:

”Jag gillar att
se potentialen
i människor
och att få vara
med och utveckla den.”

”Efter 16 år
som fordonstekniker ville
jag utmana
mig själv”

Det var tack vare Camille Brinkemars
bonuspappa och sin känsla för form
och färg som Camille skulle bli bäst i
Sverige och bland de bästa i världen
på billackering.

Teddy Marton började som bilmekani
ker på en auktoriserad Fordverkstad
och blev snart, efter interna utbild
ningar, fordonstekniker och började
med tiden utbilda sina kollegor.

”Jag sökte fordonsprogrammet för att
bli bilmekaniker, jag visste inte ens att
man kunde bli lackerare, men med
min bonuspappas övertalning så blev
det billackering istället.”

”Jag gillade att lära ut och jag kände
att det var dags att gå vidare och göra
någonting mer utmanande. Därför
valde jag att bli yrkeslärare.”
Teddy började studera på halvtid och
fick samtidigt arbete som yrkeslärare
på Realgymnasiet Promeister Fordon i
Vårby söder om Stockholm.

Detta ledde till yrkes-SM och yrkesVM och Camille är den som tagit flest
VM-medaljer i rad.
”Efter tävlandet började jag extraknäcka som lärare och då jag upptäckte hur kul det var att lära och inspirera
andra gick jag vidare och utbildade
mig till yrkeslärare inom billackering.”

”Jag arbetade 100% och pluggade på
50% och jag tog min examen för tre
månader sedan. Nu har jag en pedagogisk grund att stå på vilket gör mig
till en säkrare och bättre lärare. Jag
har också fått bättre verktyg att
koppla mina kunskaper till. Det är
skönt.
Sedan kan det fortfarande vara ut
manande med att hinna planera
arbetet.

Camille pluggade på halvtid och
arbetade samtidigt som lackerare och
lärare och dessutom VM-tränade hon
duktiga lackerare som var i tur att
börja tävla.
”Det är otroligt roligt att arbeta med
ungdomar och att hjälpa dem att
hitta och nå sina mål! Vill man hjälpa
människor att utvecklas och brinner
för fordonsbranschen så tycker jag att
man ska bli yrkeslärare.”

Jag gillar att arbeta med ungdomar
och de allra flesta som går här är
positiva och vill verkligen lära sig
detta – det är inspirerande”.
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Fakta
• I dag finns det 1 500 yrkeslärare
vid branschens 200 fordonsskolor
fördelade över hela Sverige. De
flesta gymnasieskolorna har treåriga utbildningar på Fordons- och
transportprogrammet men det finns
också olika typer av vuxenutbild
ningar inom Komvux och Arbetsförmedlingen.
• Medelåldern på yrkeslärarna är
oftast hög och det utexamineras
alldeles för få nya. Lärarsituationen
är i det närmaste katastrofal och därför finns redan idag en brist på nya
anställningsbara mekaniker/tekniker.
En nyligen gjord enkät vid SFVFs
medlemsföretag visar att det redan
idag saknas 3 000 medarbetare och
inom en femårsperiod räknar man
med att ha ett anställningsbehov av
5 000 medarbetare med kunskaper
om den nya tekniken.

• De flesta yrkeslärare har en bakgrund
som mekaniker eller tekniker från
fordonsbranschens verkstäder, med
undantag för yrkeslärare från olika
invandrargrupper eller med erfarenhet från andra branscher.
• Lönesättningen för olika yrkes
lärare sätts individuellt och varierar
beroende på skola och de ämnen
man undervisar i men också på egen
kompetens och skicklighet. Medel
lönen ligger runt 39 000 kr.
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Utbildning till yrkeslärare
Du utbildar dig till yrkeslärare på någon
av Sveriges Högskolor (10 st). Utbildningen kan bedrivas på heltid under 1,5
år eller på halvfart under tre år.
Studerar du på heltid får du studiemedel från CSN. De som studerar på
halvfart har oftast sitt ordinarie arbete
kvar och läser på ledigheter.
Många elever som studerar till yrkes
lärare praktiserar redan på någon
fordonsskola eller får läsa delar av sin
utbildning på sin ordinarie arbetstid
efter överenskommelse med sin arbetsgivare.

Utbildningen motsvarar 90 Högskolepoäng.
Utbildningen är indelad i tre delar:
Utbildningsvetenskap, Verksamhetsdel
och Praktik.
Du får då, förutom de rent yrkes
mässiga tillämpningarna, lära dig
lärandeteorier och pedagogik, konflikt
hantering, ledarskap, organisation
och utveckling. Du lär dig också styr
system, organisation och bedömning.

Antagning till utbildning
Alla som antas måste ha Särskild
behörighet för ansökan till högskola.
En bedömning görs av den sökandes
tidigare yrkeskunskaper för att nå
kravet på Särskild behörighet.

Alla sökande måste skriva Högskoleprovet och kompletteringar kan göras
på Komvux.
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Fordonsbranschens krav på en behörig yrkeslärare
Du ska:
• med tillgängliga resurser skapa anställningsbara avgångselever enligt branschens
behov
• vara intresserad av att jobba med ungdomar, vara pedagog, ledare och problemlösare
• utveckla elevernas kunskaper inom ny fordonsteknik
• utbilda dem i svenska, matematik, språk, ekonomi och kundbemötande
• ge kunskaper om minskad miljöpåverkan, säkrare arbetsmiljö och ökad säkerhet
• lära ut verkstadsjuridik
• anpassa innehållet i Skolverkets läroplaner till företagens nya teknik
• samverka med andra ämneslärare för att integrera ämnen till karaktärsämnet
• kunna skapa och utveckla nätverk med fordonsbranschens företag
• ha intresse för att kompetensutveckla dig själv

Vi stödjer dig
Verkstadsföretagarna och SFVF kommer att stödja dig som söker till Högskolan för
att studera till yrkeslärare.
Du kommer att få delta i en juridisk utbildning tillsammans med våra medlems
företag.
Vi kommer att hjälpa till med en bra praktikplats.
Och du kommer att få ett presentkit från Verkstadsföretagarna.

Högskolor och universitet
Det finns möjligheter att studera till yrkeslärare på många platser i Sverige.
Hitta den plats som passar dig bäst på studera.nu.
https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/
lararutbildningsguiden/yrkeslarare/
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Yrkeslärare - en överlevnadsfaktor!
De närmaste fem åren behövs 5 000 fordonstekniker till traditionella verk
städer men också till verkstäder för husvagnar och husbilar, lack och plåt,
gummi, glas, däck och rekond. Då behöver vi duktiga lärare som kan utbilda
dem.
Det saknas kvalificerade yrkeslärare och en överlevnadsfaktor för fordons
branschens företag är att det finns fler som utbildar sig och som i sin tur
utbildar dessa bilmekaniker och fordonstekniker.
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