UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Komvux

INFORMATION

Ann Sjöstrand, Eva Vallinder
LÄRANDE I ARBETSLIVET – LIA
Lärande i arbete, (LIA), är den praktiska delen av utbildningen där den
studerande får chans att fördjupa sina kunskaper och skaffa sig den kunskap
som endast arbetslivet kan erbjuda.
LIA:n är fördelad under alla fyra terminerna med en LIA-plats/termin. LIA:n
förläggs gärna på hemorten.
Rektor Kristian Berghult ansvarar ytterst för utbildningen. Han sitter i
ledningsgruppen för såväl Komvux i Lund som för denna utbildning. LIAansvariga lärare är Ann Sjöstrand och Eva Vallinder.
Utbildningsanordnaren har det yttersta ansvaret för LIA och besök och
kontakter kommer att hållas igenom hela utbildningstiden.
Utbildningsanordnaren besöker de studerande på LIA-platserna och har
uppföljningssamtal med både den studerande och LIA-handledaren.
Vid besöken kommer en dialog med handledare, studerande och
utbildningsanordnare att hållas så att både den teoretiska och praktiska delens
yrkesrelevans hela tiden värderas. Under LIA-perioden kommer den studerande
och handledaren att skriva en rapport om LIA-perioden. Denna rapport kommer
utbildningsanordnaren och arbetsgivaren ta del av.
Utbildninsanordnaren kommer att gemensamt med studerande och handledare
utvärdera måluppfyllelsen under LIA-perioden
Kontakt med arbetsplatsernas handledare kommer att ske via telefon, e-post och
besök. Om problem skulle uppstå ska omedelbar kontakt att tas antingen från
handledaren på LIA-platsen eller från utbildningsanordnarens håll.
Handledarna kommer att bjudas in till Komvux inför varje LIA-period.
Information till handledarna kommer att ges om målet för aktuell LIA-period,
hur långt utbildningen kommit och vad de studerande fått lära sig fram till den
aktuella LIA-perioden.
Lärarna på utbildningen är lärarutbildade och behöriga inom sina respektive
ämnesområden. Dessutom har flera av våra lärare relevant yrkeserfarenhet, bl.a.
som medicinsk sekreterare. Om någon önskar kontakt med någon lärare på
Komvux går det bra att vända sig till Ann Sjöstrand eller Eva Vallinder så
förmedlar de kontakten.
Handledarna på arbetsplatsen ska vara erfarna inom yrket och gärna ha
handledarutbildning.
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LIA-perioderna är uppdelade enligt följande:
Termin 1
Termin 2
Termin 3
Termin 4

4 veckor
5 veckor
5 veckor
6 veckor

Ann Sjöstrand
046 – 35 70 80
070 – 53 02 333
ann.sjostrand2@utb.lund.se

Eva Vallinder
046 – 35 70 79
070 -37 37 610
eva.vallinder@utb.lund.se
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