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Arbetslivet engagerar sig i skolan
Vad är DELTA Blekinge?
Skolan och närings-/arbetslivet har i många årtionden haft samarbete av olika slag. Det kan handla om allt
från korta inslag som föreläsningar och studiebesök till längre läroperioder som arbetsplatsförlagt lärande
(APL), lärande i arbete (LIA) eller praktik.
Du som rektor har naturligtvis alltid haft detta på agendan och många gånger har det visats sig vara svårt att
få ihop skolans scheman med möjligheterna till samverkan med arbetslivet.
DELTA Blekinge är kanske inte den fullständiga lösningen men helt klart en del av den. Att inte belägga skolan
och dess personal med merarbete och ändå få ut något positivt är lite som att försöka äta kakan och ändå ha
den kvar.
DELTA Blekinge är en plattform som utifrån skolans behov och arbetslivets möjligheter vill förenkla mötet
mellan skola och arbetsliv för att skapa ömsesidiga förståelse och utveckling av undervisningen.
När arbetslivet kommer till skolan för en föreläsning inom ett förutbestämt ämne eller kursplan sparar det
både tid och energi för dig. Detta ger dina elever det viktiga svaret på frågan ”VARFÖR?” och därmed
förmågan att omvandla den teoretiska kunskapen till kompetens.

 Med DELTA Blekinge som verktyg kan vi skapa Sveriges bästa skolregion!
Hur ska det då gå till? Du har naturligtvis en viktig roll, både som inspiratör och som pedagogisk ledare. Varför
inte se tidsåtgången för DELTA Blekinge som en investering i en kvalitetshöjande åtgärd för din skola, där
samarbeten med andra skolor i projektet ger en positiv synergieffekt?
 DELTA Blekinge skapar bättre kommunikation mellan skola och arbetslivet!
Genom att vara tillgängligt för alla så fungerar den digitala plattformen dels som en informationsbärare av
skolans behov och vilka bokningsbara aktiviteter arbetslivet erbjuder, och dels som ett ”CRM-system” där
denna information kan samordnas, kompletteras och utvärderas av såväl skolans personal som av arbetslivet.
Poängen är att behovet är det viktigaste, inte personen bakom frågan eller erbjudandet. Kommer det in en ny
person är det bra att veta vad som sagts och bör sägas.
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 DELTA Blekinge erbjuder ”Favoriter i repris”.
Den digitala plattformen erbjuder möjligheter att samla och tillgängliggöra utbildningsmaterial kopplat till
ämnen och kursplaner t.ex. kan föreläsningar spelas in och läggas ut på plattformen. Det gör att man kan gå
tillbaka och reflektera alternativt se en repris av hela föreläsningen.
DELTA Blekinge blir på så sätt en regional läroplattform och motsvarighet till populära TED-talks som är öppna
för alla.
 Fortbildning genom samverkan
DELTA Blekinge vill skapa fler engagerade lärare som lär av varandra och inspirerar andra. Genom att fånga
upp skolans behov av fortbildning kan DELTA samordna kompetensutveckling kopplat till kurs- & läroplaner
och erbjuda föreläsningar och aktiviteter.
Detta är en pluseffekt som skapar incitament för ämnesövergripande samarbeten på skolan och mellan
skolorna.
 Förberedelser genom DELTA Blekinge
Kopplat till varje aktivitet/föreläsning finns det ett virtuellt arbetsrum där du och föreläsare kan publicera
utbildningsmaterial och arbetsuppgifter som eleverna kan arbeta med. På så vis blir eleverna både
engagerade och förbereda vilket höjer kvalitén i undervisningen ytterligare samt ökar motivationen hos
eleverna.
 Agendan för skolans APT-möten bör ha DELTA som en återkommande punkt för såväl redovisning som
diskussion.
Varför DELTA Blekinge?
Ingenting är som goda exempel. Flera lärare har redan kommit i kontakt med Delta Blekinge och samtliga vi
talat med ser framtiden an med tillförsikt.
En av dessa är matte- och fysikläraren på Vägga gymnasieskola, Monika Dabrowski.
Monika har jobbat med förändringsarbete under hennes 14 år som gymnasielärare. När Delta Blekinge kunde
realiseras var det som en skänk från ovan. Med gästföreläsare som exempelvis Sonny La, en sjukhusfysiker
som kommer in och berättar för eleverna om strålning, halveringstider och hur maskinerna inom sjukvården
används är det många som börjar förstå hur den teoretiska kunskapen i fysik tillämpas i verkligheten.
– Det blir lärdom för både mig och eleverna. Det gäller ju att hålla sig ajour med utvecklingen, säger
Monika.
Ytterligare exempel på gästföreläsare är BTH-läraren och jazzmusikern Daniel Nilsson som gärna berättar om
sinuskurvor och interferens och hur detta tillämpas när man skapar eller förändrar ljud av olika slag.
Listan kan göras lång och Monika berättar att gästföreläsningarna ger många synergieffekter. Exempelvis får
eleverna en inblick i ledarskap och hur det är att vara entreprenör i ett allt mer krävande samhälle.
– Den största vinsten är att vi slipper att uppfinna hjulet gång på gång.
Orden är Kristofer Sjölanders och han menar att genom den digitala plattformen får alla tillgång till det
gemensamma innehållet i samtliga tillgängliga föreläsningar. Lärare m.fl. vars kunskaper finns lagrade på olika
håll knyts ihop och genom detta hittar man enkelt precis den externa föreläsare man vill ha.
En annan viktig poäng med den digitala plattformen är att man kan ge en direkt feedback. Det är ett stort
plus, precis som det är med att läroplanens olika sökord finns tillgängliga.
Jag är rektor sedan ett halvår tillbaka och har tidigare jobbat med näringslivskontakter. Visst, det kommer att
ta lite tid innan allt är på banan, men jag ser det som väl investerad tid. En annan stor fördel är att vi med
samtliga fem kommuners gymnasieskolor knyter ihop vår region. Det är ju trots allt en gemensam
arbetsmarknadsregion.
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Kristofer Sjölander har jobbat ca 15 år på Vägga Gymnasieskola på olika program och har dessutom ett års
erfarenhet från Korrespondensgymnasiet i Söderåkra. Nu är han rektor på Gymnasieskolan Knut Hahn i
Ronneby.
Pluseffekter av DELTA Blekinge
Delta Blekinge erbjuder en mötesplats där tillgängliga föreläsningar och studiebesök finns beskrivna och där
man kan beställa precis den föreläsare man vill. Plattformen är också interaktiv vilket gör att såväl lärare och
föreläsare som elever kan mötas både innan och efter en aktivitet för att genomföra eget arbete eller en
utvärdering av en genomförd föreläsning. Ytterligare en av finesserna med plattformen är att alla aktiviteter
också har gjorts sökbara via nyckelord tagna från skolans kurs- och läroplaner.
-

Det blir enklare att skapa samordnade och ämnesövergripande föreläsningar och aktiviteter t.ex. i
samband med praktikperioder eller nationella prov. Detta ger möjlighet till att frigöra resurser som kan
ägna sig åt andra viktiga uppgifter, såsom företagsbesök och skrivningsrättning.

-

Samarbetet med arbetslivet och synliggörande av kurs- & läroplaner skapar utökade förutsättningar och
utrymme för arbetsplatsförlagt lärande (APL), praktik och gymnasiearbeten.

-

DELTA Blekinge är en ren vinst för både dig och elev. Uppväxlingen innebär inte bara en
kompetensförstärkning från arbetslivet och de specifika ämnesområden som berörs, det är också en
utmärkt omvärldsbevakning som fungerar ömsesidigt skola-arbetsliv.

DELTA Blekinge må innebära en ny syn på lärandet i skolan där ämnesgränserna inte alltid blir så tydliga. Det
ställer krav på ledning och styrning så att inte enskilda lärare känner sig förfördelade eller trampade på tårna.
Vårt gemensamma mål bör vara att skapa Europas bästa skola – och då måste det till vissa förändringar i
lärandet och synen på det samma.
Till "syvende og sidst” handlar det om bidra till att göra arbetet lättare för lärarna och intressantare för
eleverna genom att förklara ”VARFÖR?” det vill säga att utveckla elevernas kunskap till kompetens.
DELTA Blekinge är ett projekt som redan rönt intresse i andra kommuner vilket kanske inte är så konstigt.
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