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Jobbskuggning på Teknikprogrammet

På Njudungsgymnasiet vill vi att alla elever möter situationer som de kan stöta på i
sitt framtida yrkesliv. Detta når vi genom jobbskuggning (Teknik) och praktik.
Jobbskuggningen ska ge eleverna möjlighet att prova på arbetslivet och skapar
dessutom samverkan mellan skola, elev och företag. Utbildningar som ingår i
Teknikcollege i Vetlanda är el- och energiprogrammet (inriktning automation),
industritekniska programmet och teknikprogrammet.
Under tiden för jobbskuggningen vill vi att eleverna får insyn i olika yrkesroller inom
teknik och teknisk utveckling. Utbildningen ska visa sambanden mellan de olika
delarna i teknikutvecklingsprocesser.
Du som handledare och/eller kontaktperson på företaget ser till att eleven får
möjlighet att se de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Att lära i arbetet och
reflektera över det man gör tillsammans med yrkeskunniga ökar kvalitén för eleven.
Efter varje arbetsdag uppmuntrar du som handleder eleven till att skriva
loggbok/reflektera.
Rollen som handledare kan se olika ut beroende på hur ni organiserar den på ditt
företag. Kanske kommer du att vara den som organiserar och koordinerar deltagarens
tid på företaget eller så är du den som direkt visar deltagaren hur man gör i olika
arbetsmoment.
Eleven är försäkrad dygnet runt under hela sin skoltid – inklusive
jobbskuggning – både för Olycksfall (om eleven skadas) och för Ansvar (om
eleven skadar något/någon).

TE år 2

Framtida arbetskraft med
rätt kompetens!
Genom jobbskuggning är du med och lär upp morgondagens
medarbetare! Genom att vara en
del av utbildningen skapar du
arbetskraft med just den
kompetens din arbetsplats
behöver. Lär känna de
studerande och förkorta
era rekryteringsprocesser.

Tack för att du är med och utbildar våra gymnasieungdomar! Jobbskuggning är en
mycket viktig del av elevernas utbildning och vi hoppas att du ser stora möjligheter
med att vara med och forma framtida medarbetare.

Vill du veta mer?
Besök njudungsgymnasiet.se/teknikcollege för mer
information och blanketter.
Lukas Åkerblom,
Teknikprogrammet

Rapport jobbskuggning Teknikprogrammet

Arbetsuppgifter

Inriktning

Jobbskuggningen ska innehålla olika delar från examensmålen. Dessa delar är t.ex. färdighet i teknik och
teknikutveckling, hållbar utveckling, tekniska processer, digital teknik, förstå hela kedjan i teknikprocessen,
problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och att jobba i projekt.

Period:
Elev:

Detta har eleven gjort:

Personnummer:

Kontaktperson på skolan:
E-postadress:

Telefon:

Företag:
Handledare:
E-postadress:

Handledarens omdöme om eleven:

Telefon:

Närvaro
Handledaren skriver de tider eleven
varit närvarande varje dag.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Vecka:

Sociala förmågor
Den studerande

Stämmer
inte alls

Stämmer
mycket bra

Kommentarer:

Visar vilja att orientera sig inom
verksamhetens arbetsområde
Visar förmåga att etablera kontakt med
arbetskamrater och kunder
Uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt
beteende för arbetsuppgifterna
Visar självinsikt och lyhördhet för konstruktiv
kritik

Loggbok/reflektera:

Under jobbskuggningen bör eleven i slutet av varje arbetsdag föra loggbok/reflektera. Här beskriver eleven vad
som hänt under dagen. Loggboksanteckningarna ligger till grund för elevens redovisning i skolan efter periodens
slut. Där beskrivs företaget och arbetsinnehållet för övriga klasskamrater. Att ta bilder rekommenderas men är av
säkerhetsskäl inget krav. Bilder ska vara godkända av handledaren och eventuell kund/användare.

