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Anledningar till att resa utomlands

1.1

Anledningar att resa utomlands/generell information
Har du någonsin frågat din bagare var han eller hon lärde sig att baka bröd? Om så nu är
fallet, lärde han eller hon sig då att baka bröd utomlands? Har du någonsin tänkt på att
ställa samma fråga till din frisör? Reste han eller hon till London för att lära sig om de sen‐
aste modetrenderna? De flesta av oss känner någon som åkt utomlands för att arbeta, stu‐
dera eller semestra. Många av oss känner till att i vissa yrken t.ex. matlagning kan erfaren‐
heter som man erhållit utomlands göra en väsentlig skillnad.
De som studerar på en yrkesutbildning kanske inte inser att upplevelsen av att åka utom‐
lands som en del av den yrkesinriktade utbildning kan vara möjligt för alla, inte bara för
studenter på högre utbildningsnivåer eller lärlingar inom specifika branscher.
Det finns gott om möjligheter att studera och arbeta utomlands. Det finns även utmärkta
projekt för elever i skolan. Om du har avslutat din utbildning, erbjuds ännu fler möjligheter.
Själva vistelsen utomlands i sig själv är ofta en stor upplevelse. Du träffar nya vänner och
får testa nya arbetsplatser. Eftersom du talar ett annat språk än värdlandet så lär du dig
det nya språket snabbt. Med ett utländskt utbildnings eller examensbevis kan dina möjlig‐
heter på arbetsmarknaden förbättras. Arbetsgivare uppskattar i allmänhet personer som
har varit framåt och åkt utomlands.
Fördelarna du kan uppleva från att arbeta utomlands är:




Att lära sig ett främmande språk
Att bli mer självsäker
förvärva interkulturell kompetens ‐ nya vänner, platser, vanor, traditioner, mat,
musik och specifika hantverk

Att vara hemifrån kan också hjälpa eleverna att anpassa sig för övergången till arbetslivet
och vuxenlivet. De återvänder från utlandet med stärkt självförtroende, ökad social kom‐
petens och ett genuint intresse för främmande kulturer som utskiljer dem från sina kamra‐
ter.
Förutom spänningen med själva resan är några anledningar att arbeta utomlands att upp‐
leva nya seder, semestrar, livsmedel, konst, musik etc.
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1.2

Tio i topplista på personliga vinster av utlandspraktiken
 Du lär dig att känna dig själv på ett nytt sätt och få ett ökat självförtroende. Du blir mer
självständig och erhåller interkulturell kompetens.
 Utbildning och lärande utomlands ändrar ditt perspektiv på världen. Du introduceras
till nya kulturer och andra sätt att leva.
 Du får se ditt eget land genom en annan kulturs ögon. Utbildning och lärande utom‐
lands ändrar din syn på ditt eget land. Du upplever ett utbildningssystem som skiljer sig
från ditt eget och lär dig hur andra kulturer upplever ditt eget land.
 Du kan få kurspoäng tillgodoräknade.
 Du kan förbättra dina språkkunskaper.
 Självinsikt ‐ du lär dig att du kan göra saker du inte trodde att du kunde.
 Du ökar dina karriärmöjligheter på den globala marknaden.
 Att spendera några veckor eller månader utomlands kan ge dig möjlighet att delta i en
internationell praktik och få praktisk erfarenhet i ett främmande land.
 Du får träffa nya vänner och människor du aldrig skulle ha stött på om du hade stannat
hemma.
 Du får resa till platser och se ställen som du bara drömt om innan. Du får uppleva stä‐
der och länder som du bara sett på TV, vykort, i filmer och läst om i böcker.

1.3

Fördelar med att resa utomlands
 Ökad medvetenhet för olika kulturer, ökade språkkunskaper, och stärkt självförtro‐
ende.
 Förstärkt viljan att åka utomlands igen och även ökad motivation att slutföra studierna
 Lär känna och bli familjär med andra länder i Europa
 Förbättra kommunikationsförmågan och öka den sociala kompetensen
 Förbättra sina yrkeskunskaper
 Bekanta sig med arbetskultur och arbetssätt i andra länder
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Godkännande för att åka hemifrån
I en perfekt värld skulle du få formulera dina planer för utlandspraktiken i det ögonblicket
du anländer till skolan. Men då är du förmodligen för upptagen med att göra dig hemmas‐
tadd i skolan för att utbilda dig i ett annat land för en kortare eller en längre period.
Alla skolor och utbildningscentrum vill att du ska uppfylla vissa krav innan du åker utom‐
lands. Om du vill träna och arbeta i ett land där ditt eget språk inte är modersmål är det
bra att lära sig några dagliga fraser på förhand. På detta sätt blir det lättare för dig att be‐
kanta dig med den nya miljön samt för att kommunicera med lokalbefolkningen.
Din hemskola kommer inte att skicka dig utomlands om du inte är beredd, det vill säga att
du är motiverad mentalt och praktiskt är redo att åka.
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Praktisk grundinformation
Arrangera praktiken
Ordnas via partnerskolor eller partnerföretag utomlands (FI, SE)
Boende
Ordnas via partnerskolor eller partnerföretag utomlands (FI, SE)
Biljetter
Köps av skolan (SE, FI) eller av studenten (FI)
Pass
Elevens eget ansvar, kontrolleras av skolan via checklistan (FI, SE)
Försäkring
Eleven är försäkrad av skolan. Även privata försäkringar kontrolleras av skolan via checklis‐
tan
Europeiska sjukförsäkringskortet
Elevens ansvar ‐ kommer att kontrolleras av skolan via checklistan. (FI, SE).
Kan anordnas av skolan (SE)
Annat
Eleverna måste genomföra hela periodens arbetsträning (praktik). Om den inte uppfylls
måste eleven betala alla kostnader själv (ingår i det undertecknade kontraktet). Eleverna
har också fullt ansvar för biljetterna och andra värdehandlingar.
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Kulturell träningsprocess
“Alltid redo” är en regel som inte bara scouterna bör följa. Det är också bra att komma ihåg
i alla livets olika situationer. Ju mer du vet om en plats eller dess människor, ju bättre för‐
beredd kommer du vara ‐ framförallt psykologiskt – för att hantera de problem och ovän‐
tade situationer, som kan uppstå.
En viktig del av detta är att söka så mycket information som möjligt om den plats dit du ska
resa. I många fall kommer din koordinator att ha djupare kunskaper om landet. Men du
bör ta en hel del av detta ansvar på dig själv. Använd samma verktyg och metoder som vid
förbättrade språkkunskaper: Internet, böcker, prata med människor som har varit i "ditt"
land, och så vidare.
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Blanketter
Blanketter som skall användas
5.1 Ansökan för yrkesstudier utomlands
Denna blankett används av studenten vid ansökan om en period av lärande på arbetsplat‐
sen utomlands.
5.2 Urvalsdiskussion, anteckningar
Denna blankett används i diskussionerna mellan samordnaren /läraren och eleven om ar‐
betsplats lärandet perioden som den studerande har ansökt om.
5.3 Intyg / godkännande för åka hemifrån
Denna blankett används av studenten för att få tillstånd för vistelsen i utlandet, och även
för att göra eleven och föräldrarna medvetna om de skyldigheter och rättigheter som den
studerande har under vistelsen.
5.4. Checklista inför resan
Denna blankett används av studenten som en checklista över saker att komma ihåg inför
resan.
5.5. Viktig information att lämna till eleven inför APL (praktik)
5.6 Elev utvärdering (kort)
Detta är en blankett som används när elevens arbete utvärderas (som en gemensam be‐
dömning som görs av arbetsplatsens instruktör, läraren och eleven själv).
5.7 Elev utvärdering (lång)
Detta är en blankett som används när elevens arbete utvärderas (som en gemensam be‐
dömning som görs av arbetsplatsens instruktör, läraren och eleven själv).
5.8 Lärande dagbok, veckovis
Detta är en blankett som används när studenten dokumenterar vad han eller hon har fått
lära under arbetsbaserande lärandet period.
5.9 Elevens reserapport
Den här blanketten utgörs av en mall för en reserapport.
5.10 Elevens återkoppling / Utvärdering
Detta formulär innehåller återkoppling för perioden av yrkesbaserat lärande.
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5.1 Ansökan om yrkesbaserat lärande utomlands
Titel, land och tidsperiod för projektet
Mål

Land

Syfte
Planerad tid

ELEVENS PERSONLIGA INFORMATION
Namn

Födelsedatum

Ålder

Mobiltelefon

E‐post adress

+
Hem adress

Postkod

Nära släktning

Kontakt information

Stad

Landskap

Examen/ tidsperiod för studier

UTBILDNING / ARBETSERFARENHET
Vilken utbildning /examen har du?
Vilka tidigare yrkesutbildningar har du?
Vilken är din blivande arbetstitel?
Vilka arbetslivserfarenheter har du?

Skriv en detaljerad och kronologisk biografi över dina arbetsliverfarenhet.

Har du tidigare varit utomlands under en längre period (elevutbyte, yrkesbaserat lärande, språkskola etc.)?

I vilken bransch vill du göra praktiken?
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Språk (0 = inte alls , 5 = utmärkt)
Du kan kommunicera på

0

1

2

3

4

5

Engelska
Tyska
Franska

Vad är dina förväntningar och planer?
Var god och beskriv vad du förväntar dig från elevutbytet eller det yrkesbaserade lärandet utomlands.

Vilka är dina professionella planer efter projektet?

Vilka önskemål, förhoppningar och rädslor/orosmoment har du gällande detta utbyte?

Varför anser du, utöver dina professionella kvalifikationer att du passar för utbytet?

Några personliga detaljer gällande ditt utlandsvistelse
ja
Röker du?
nej
ja
nej
Är du vegetarian?
ja
nej
Har du körkort?

Gör en uppskattning av din fysiska kondition

‐  +

Finns det några aktiviteter du inte kan utföra på grund av handikapp (t.ex. allergier osv)?

Härmed försäkrar jag att all information är korrekt
Ort och datum
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Underskrift
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5.2 Urvaldiskussion, anteckningar
ELEV
Namn

Studerandegrupp

Resemål

Motivering

Studier och träning

Yrkeserfarenheter

Nuvarande status/situation

Hobbies

Förväntningar

Språk

Värdlandets språk:
Talar: ‐  +
Engelska:
Talar: ‐  +
Andra:
__________________________
Talar: ‐  +
Övriga kommentarer

Förstår: ‐  +
Förstår: ‐  +

Förstår: ‐  +

Underskrifter
Ort och datum
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Elev

Lärare
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5.3 Tillåtelse att resa hemifrån
<Skolans namn >

Tillåtelse att resa hemifrån

2012

Yrkesbaserat lärande (WBL) utomlands
I en treårig yrkesutbildning (120 poäng) ingår minst 20 poäng yrkesbaserat lärande / praktik. Det är
även möjligt att genomföra yrkesbaserat lärande utomlands.
När eleven är minderårig (under 18 år) behöver skolan tillstånd från förälder eller målsman för att
åka utomlands under perioden.
Vi ber dig att fylla i detta formulär, underteckna det och återlämna det till skolan. Praktiken plane‐
ras i förväg, kontrolleras och utvärderas i slutet av yrkespraktikperioden.
Skolan tar ut en reseförsäkring för eleven som även gäller utomlands. För personliga tillhörigheter
rekommenderas att teckna en individuell försäkring.
För finansiering av yrkespraktiken utomlands är det möjligt att ansöka om och få ett bidrag från
skolan. Information om bidragen ges under höstterminen.

Elevens namn och klass

_________________________________________

Praktikplats och tid för praktik

_________________________________________

Undertecknande godkänner att ovannämnda elev kan åka på yrkespraktik utomlands under
ovanstående period.

Ort och datum

_________________________________________

Elevens föräldrar/målsman

_________________________________________

_________________________________________

Adress and telefon
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_________________________________________
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5.4 Checklista inför resan
<Skolans namn >

Kom ihåg lista

2012

Inför resan
Kryssa av efterhand

 Pass, inskannad version i din e‐post
 Reseförsäkring som täcker WBL‐perioden utomlands, kopia av det hemma
 Europeiskt sjukförsäkringskort
 Alla nödvändiga mediciner
 Kreditkort eller Visa Electron om möjligt
 E‐bankkonto
 Utvärderings formulär/blankett
 Intyg/Bekräftelser du kan behöva under din wbl‐period (arbetsgivare, skola, dig själv)


Har du gjort alla nödvändiga researrangemang: flygbiljett (skrivit ut), andra biljetter, transport
till flygplats etc.?

 Något annat speciellt du behöver ta med för boende utomlands?
 Har du namnet på din kontaktperson utomlands?
 Har du kollat max vikten för bagaget och kabinbagage?
 Kamera
 Passande kläder för årstiden
 Kulturell träning
 Presenter för personerna som tar emot dig
 Ordbok
 Har du tagit hand om allt hemma (räkningar, jobb etc.)?
Om du har kommit ihåg allt detta är du väl förberedd!
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5.5 Viktig information att lämna till eleven inför APL (praktik)
Utbildningsorganisation
Bransch
Elevens namn

Beskrivning av arbetet

Handledarens namn

Från:
Till:

Praktikperiod

Studieveckor:

Klick/kryssa i rutan när eleven har fått information om
Datum

Elevens underskrift

Företagspraktik
Arbetstimmar, raster
Lunch, lunchrum, andra utrymmen
Företagsregler
Arbetskläder, skyddskläder
Regler och rutiner vid olycksfall
Närmaste arbetskamrat
Bekant med lokalerna
Färdvägar och utgångar

Allmän information
Produkter/tjänster
Kunder
Organisation
Företags principer
Informationsmaterial
Kvalitetsprinciper
Facklig organisation

Arbetsmiljö
Maskiner och utrustning
Arbetssäkerhet
Skyddsutrustning
Första‐hjälpen, brandsäkerhet
Bekantskap med arbetsplatsen
Renlighet och ordning
Chefer och förmän
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5.6 Elevutvärdering (kort) – Work‐Based Learning
Skickande skola
Bransch
Elevens namn
Kurs
Arbetsgivarens namn och
adress
Arbetsbeskrivning
Period för praktik

Från:
Till:

Poäng (studie veckor)

Eleven utvärderar sig själv först och efter det utvärderar arbetsinstruktören eleven.
Markeringar: Eleven självutvärdering: O Arbetsinstruktörens utvärdering X
Utmärkt
3
Intresse, initiativ och aktivitet
Ansvar, tillförlitlighet och följande av regler
Samarbete och kommunikations förmåga
Yrkeskompetens
Problemlösning och självbedömning kompetens
Sammanfattning av utvärderingen

Bra
2

Ganska bra
1

Sammanfattning [3 – 1]

Ytterligare kommentarer

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Eleven

Arbetsplatsens instruktör

Läraren

IQWBL – Elevens handbok

13

5.7 Elevutvärdering ( lång) –Work‐Based Learning
Skola
Ämne
Elevens namn
Kurs
Arbetsgivarens namn
Arbetsbeskrivning
Period för praktiken

Poäng
(studie veckor)

Från:
Till:

Eleven utvärderar sig själv först och efter det utvärderar arbetsinstruktören eleven.
Markeringar: Eleven självutvärdering: O Arbetsinstruktörens utvärdering X

Utmärkt [3]

A: Professionell/teknisk
kunskap, kvalitet och säker‐
het i arbetet

3

Förstår de gällande sam‐
manhangen mycket väl
och arbetar självständigt

2

3

Kvaliteten på arbetet är
alltid hög och förtroende‐
fullt

2

3

Arbetar säkert, korrekt och
oberoende

3
B: Planering, utvärdering
och utveckling av egna
arbetet; innovation och
kreativitet

3
3
3

C: Arbetsplatsen regler,
samarbete och stil
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Bra [2]

3
3

Utförandet är metodisk,
deltagande och objektivt
kreativa
Arbetar på ett systema‐
tiskt sätt och kan göra upp
planer
Kan och gör mångsidig
bedömning av sitt eget
arbete och dess resultat
Vill ha respons och kan
anpassa arbetsmetoder
efter fått respons
Följer arbetstid, förord‐
ningar arbetsplatsen och
andra avtal
Samarbetsvillig, artig och
deltagande. Kan fungera
som en teammedlem

Mestadels förstår de gäl‐
lande sammanhangen
mycket väl och arbetar
självständigt
Kvaliteten på arbetet är
oftast bra och förtroende‐
fullt

Ganska bra [1]

1

Förstår de vanligaste
gällande sammanhangen
men behöver ändå hand‐
ledning

1

Kvaliteten på arbetet är
fortfarande ostabilt.
Arbetar säkert men miss‐
lyckas ibland att iakttar
säkerhetsföreskrifterna
Utförande endast på ett
rutinmässigt sätt utan
särskilt intresse

2

Arbetar säkert, korrekt
med vägledning

1

2

Utförandet är metodisk,
deltagande

1

2

Vanligtvis arbetar på ett
systematiskt sätt

1

Arbetar fortfarande på ett
osystematiskt sätt

2

Kan och gör bedömning av
sitt eget arbete och dess
resultat

1

Kan göra bedömning av
sitt eget arbete med hand‐
ledning

2

Eleven vill ha respons

1

Eleven accepterar respons

2

Följer arbetstider och
arbetsplatsens föreskrifter

1

Ibland inte iakttar arbets‐
tider

2

Beteendet är öppet, artigt
och samarbetsvillig

1

Beteende är oftast artigt
behöver handledning för
samarbete
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Efter individuell utvärdering diskuterar arbetsinstruktören, eleven och lärare utvärderingen.
Sammanfattning av utvärderingen: 3‐2‐1
(icke matematisk)
A: Professionell/teknisk kunskap, kvalitet och
säkerhet i arbetet
B: Planering, utvärdering och utveckling av
egna arbetet; innovation och kreativitet

Elev

Arbetsplats‐
instruktör

Lärare

Sammanfattning av utvär‐
deringen

C: Arbetsplatsen regler, samarbete och stil

Ytterligare kommentarer:

Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Underskrift

Elev

Arbetsplatsens instruktör

Lärare
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5.8 Lärodagbok, veckovis
Skola
Ämne
Elevens namn
Arbetsbeskrivning
Arbetsinstruktörens namn
Period för praktik

Från:
Till:

Poäng
(studie veckor)

Arbetstimmar
Dag

Från‐
Till

Arbetsuppgifter/ansvar
Timmar

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Timmar
totalt
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Underskrift

Elev

Arbetsplatsens instruktör

Lärare
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5.9 Mall för reserapport
<Skolans namn>

Reserapport

Elevens namn och grupp

Datum

Plats

Land, stad

Tid

Period (från – till)

Introduktion

Introduktions text – varför åkte du på praktik utomlands, och varför valde du
just det landet/staden?

Bakgrund

Bakgrundsinformation om /beskrivning av resmålet ‐ landet och staden.

Arbetsplatsen

Presentation av arbetsplatsen /företaget (bransch, affärsform, ägare, perso‐
nal, produkter, kundbas etc.)

Praktiken

Syfte, mål och uppgifter för WBL perioden utomlands

Arbetsplatsens kultur

Vad är annorlunda på denna arbetsplats jämfört med ett företag i ditt land?

Utvärdering

Vad lärde du dig?
Vilken fördel fick du tack vare yrkespraktiken utomlands?
Vad var din inställning till arbetet och arbetsuppgifterna?
På viket sätt kunde du implementera det du lärt dig från dina studier?
Är det några kunskaper/färdigheter som du behöver men ännu inte fått?
Vad var bra?
Vad skulle du vilja ändra eller förbättra med yrkespraktiken utomlands?

Boendet

Beskriv boendet.

Fritid

Vad gjorde du på din fritid?

Saker att anmärka

Vad bör framtida praktikanter utomlands veta om staden och placeringen?

Sammanfattning

Vad var dina förväntningar innan resan? Uppfylldes dessa förväntningar?

Foto, länkar och annan information

IQWBL – Elevens handbok
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5.10 Återkopplingsblankett för eleven / Utvärdering
Företag

Elev

Instruktör på arbetsplatsen

Ej tillfreds‐
ställande

Tillfreds‐
ställande

Bra

Utmärkt

1. Jag fick tillräcklig information om yrkespraktiken utomlands
2. Jag fick tillräcklig handledning för yrkespraktiken utomlands
3. Jag fick en introduktion tilI föreskrifterna på arbetsplatsen
4. På arbetsplatsen var jag introducerad till arbetsuppgifterna
5. Arbetsuppgifterna var varierande
6. Arbetsuppgifterna var svåra
7. Arbetsmiljön och atmosfären på arbetsplatsen
8.Jag fick tillräcklig rådgivning och guidning
9. Jag fick tillräcklig återkoppling från arbetsplatsen
10. Jag kände att jag var del av arbetsgemenskapen
11. Målen för yrkespraktiken utomlands uppfylldes
12. Min yrkespraktik utomlands var

Ytterligare kommentarer

Ort och datum
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Underskrift
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Anteckningar
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