Verksamhetsplan för SYN 2012

Kompetens
• SYNKURSPROGRAMMET
o Att fortsätta utvecklingen av programmet i enlighet med
projektplan i LBP.
Sammanställa läromedel
Utveckla läromedel, särskilt webbaserade inom
ramen för samarbetet med Skötselskolan och
ECSkog
Utveckling av olika typer av tester inkl.
webbaserade
Kravspec. testslingor
Fortsatt förbättring av hemsidan
Utveckla nya kurser enligt marknadens behov
Rutiner för kursanmälningar och utvärderingar
Infomaterial och marknadsföring
o Att bevaka förvaltningen av programmet och att få
ytterligare kursanordnare ackrediterade
• KOMPETENSFÖRSÖRJNING
o Att samordna SYN:s insatser på rubr. område med SLA och
andra intressenter
o Att samverka med SLA i det nationella kompetensprojektet
(FramFör) för att utveckla samverkan skola/näringsliv
o Annonera i Framtid.se
• KONTAKTER OCH SAMVERKAN, SKOLFRÅGOR
o Att upprätthålla kontakter med myndigheterna, i första hand
Skolverket, för att påverka när det gäller genomförandet av
den nya yrkesutbildningen på gymnasieskolan, inriktning
Skog (GY2011).
o Att bevaka KY-utbildningarna och
Yrkeshögskoleutbildningarna och verka för att de får
tillräcklig finansiering och att de prioriteras bl a genom
kontakt med Yh-myndigheten
o Att arbeta för att det skapas utbildningsmöjligheter för de
s.k. yrkesbytarna inom yrkesutbildningen
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o Att fortsätta upprätthålla kontakter med Naturbruksskolor,
Naturbruksskolornas förening, Yrkesnämnderna inom de
gröna näringarna
o Att delta i det nationella rådet för naturbruksprogrammet och
bevaka bl a utvecklingen av gymnasiearbeten och frågan om
skolorna ska utfärda kompetensbevis som efterfrågas på
marknaden

Arbetsmiljö
• Uppföljning av arbetsmiljöprojektet som drevs av Prevent i
samarbete med GS och SLA.
• Kontakter efter behov med Arbetsmiljöverket

Övrigt
• REMISSER
o Att vid behov besvara remisser inom SYN:s arbetsfält
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