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Arbetsmodellen DELTA Blekinge innebär att:
1.

Lärare eller annan skolpersonal ser utifrån skolans läro- eller kursplaner ett behov av samverkan med
arbetslivet för att förstärka elevers kompetens eller förhållningssätt till befintliga kursmål.

2.

Skolans personal registrerar sig och loggar in på DELTA Blekinge för att rapportera behovet i form av
en förfrågan gällande t.ex. en föreläsning eller studiebesök. Förfrågan skall innehålla önskemål om
aktivitetens innehåll, syfte och mål samt koppling till ämne/n och kursplan/er. Förslag gällande
tidpunkt, plats samt form för genomförande är också önskvärt.

3.

Inkomna förfrågningar bearbetas av ”DELTA Blekinge” för att samordnas och matchas med andra
förfrågningar, befintlig erbjudanden från arbetslivet och färdiga aktiviteter.

4.

Om en förfrågan inte kan samordnas publicerar DELTA Blekinge förfrågan samt kontaktar arbetslivet
för att hitta lämpliga resurspersoner. Målet med arbetet är att alla förfrågningar skall kopplas till
resurspersoner inom arbetslivet och omvandlas till bokningsbara aktiviteter.

5.

Personer och arbetsgivare som vill engagera sig i skolan kan också registrerar sig och loggar in på
DELTA Blekinge för att lämna förslag på erbjudande och kontaktpersoner. Erbjudandet bör innehålla
information om aktivitetens syfte samt koppling till ämnesområde. Kontaktuppgifter samt förslag
gällande tidpunkt och plats är också önskvärt.

6.

Målet är att alla inkomna förfrågningar och erbjudanden skall omvandlas till resursbundna och
bokningsbara aktiviteter. Dessa skall innehålla information om aktivitets upplägg, syfte och mål utifrån
aktuellt ämne och kursplan. Rekommendationer gällande gruppstorlek, förberedelser bör framgå
tillsammans med eventuella begränsningar gällande plats och tid.
Vårt mål är att varje aktivitet skall vara bokningsbar vid minst fem (5) tillfällen under året,
motsvarande ca 10 timmars arbetstid för leverantören (utföraren).

7.

Bokning av aktivitet sker genom att inloggad skolpersonal beställer en aktivitet, vilket gör att en
beställning skickas via systemet till leverantören. I beställningen uppmanas leverantören att logga in
på DELTA Blekinge och den aktuella aktivitetens projektrum för gemensam detaljplanering
tillsammans med beställaren.

8.

Efterföljande kvalitetsutvärdering genomförs genom att beställaren bjuder in elever och leverantören
till en standardiserad utvärderingsenkät i aktivitetens projektrum. Genom DELTA Blekinge är det
därmed möjligt att erbjuda alla intressenter kvalificerad kvalitets- och produktionsuppföljning på både
kort och lång sikt.

