
Årets
regionala 

yrkeslärare
Skickliga yrkeslärare ska 

uppmärksammas.



Yrkesutbildningarna 
har aldrig varit 
viktigare
Alla är överens, vi behöver fler som vill gå 
ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbild
ningar har minskat och vi riskerar en fram
tida brist på kompetent personal i många 
branscher. En viktig komponent i hela den 
här kedjan är att vi har kompetenta och 
inspirerande yrkeslärare. 

Det är de duktiga yrkeslärarna som spelar 
en viktig roll i samhället för att säkerställa 
att landets yrkesutbildningar presterar och 
levererar på hög nivå. Att yrkesutbildning
ar håller en hög kvalité och uppfattas att
raktiva anses vara väsentligt för Sveriges 
framtid. Genom att uppmärksamma yr
keslärarna hoppas vi kunna bidra till att 
öka intresset och statusen för yrket. Ett 
av många sätt är att utse årets yrkeslärare 
inom en skolregion. 

Vad är årets 
regionala yrkes-
lärare?
Priset Årets yrkeslärare har tidigare delats 
ut på två nivåer; en nationell och en regi
onal. Det nationella priset har delats ut av 
WorldSkills Sweden på egen hand, och det 
regionala priset har delats ut av en region 
i samarbete med WorldSkills Sweden. Nu 
när priset har etablerats i landet, är det 
dags att lägga det nationella priset på  
hyllan för att kunna stötta våra regioner.  

Genom att sprida goda exempel på enga
gemang och insatser gjorda av yrkeslärar
kåren vill vi öka fokus på yrkesgruppen och 
inspirera andra att använda sig av de goda 
idéer och insatser som görs. Det finns dess
utom många möjligheter att skapa egna 
kringaktiviteter i samband med utmärk
elsen årets yrkeslärare, till exempel genom 
att arrangera konferenser, seminarier,  
studiebesök, utvecklingsdagar med mera.



Vill ni utse årets 
yrkeslärare i er 
region?
Vi ser gärna fler skolregioner följer efter 
och lyfter fram sina fantastiska yrkeslärar
profiler. 

Vi tillhandahåller en guide med koncept 
och upplägg, samt uppstartsmöten med 
erfarna projektledare för att komma igång 
med projektet i nya regioner. 

Kontakta WorldSkills Sweden så tillhanda
håller vi det mesta ni behöver för att kun
na genomföra projektet på en hög nivå. 

WorldSkills Sweden
WorldSkills Sweden har som mål att höja 
status, kvalitet och attraktionskraft för 
svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden 
är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, 
LO och staten genom Skolverket, Utbild
ningsdepartementet och Myndigheten för 
yrkeshögskolan. Utöver dessa parter med
verkar även branschorganisationer, yrkes
nämnder, myndigheter, skolor och företag 
aktivt och ekonomiskt i denna angelägna 
och viktiga satsning.

Kontakta gärna Björn på WorldSkills 
Sweden för mer information:
Björn Nilsson
bjorn.nilsson@worldskills.se 
070 574 49 29

Konceptet
 Årets yrkeslärare är 

ursprungligen framtaget 
och utformat av 

WorldSkills Sweden. 

Därför ska WorldSkills 
Swedens logotyp 

exponeras 
i material.


