OM TRANSFER

TRANSFERS SYFTE

Transfer är ett kunskapsnätverk som skapar samarbete mellan näringsliv och
skola. Transfer bildades år 2000 och drivs som en ideell organisation utan
vinstsyfte. Föreläsarna kommer från yrkeslivet och ställer upp ideellt och delar
med sig av sina kunskaper och erfarenheter till eleverna. I mötet med eleverna
får föreläsarna också möjlighet att lära av ungas kunskaper och värderingar.

Transfers föreläsare ska vara förebilder för ungdomar och ge dem:
• Insikter – praktiska yrkeskunskaper och erfarenheter
• Inspiration till företagsamhet, studier, initiativ och entreprenörskap
• Ingångar – kontakter och öppningar till näringslivet

CHECKLISTA FÖR FÖRELÄSARE
INFÖR EN FÖRELÄSNING
Hur vill du förbereda klassen på ditt besök? Stäm av
med läraren. Det går bra att be eleverna lämna förslag på ämnen eller att be dem förbereda frågor.
Om du behöver någon form av utrustning, meddela
läraren i förväg.

Ställ gärna frågor. Eleverna känner sig då delaktiga.
Väv in frågorna i föreläsningen eller avsluta med en
frågestund.
Det händer att elever vill ha fortsatt kontakt efter din
föreläsning. Om du vill, lämna din e-postadress.
Be klassen fylla i utvärderingen och berätta varför
det är viktigt för dig.

UNDER FÖRELÄSNINGEN
Presentera dig själv. Eleverna uppskattar att få veta
lite om din bakgrund och hur du tagit dig fram i
yrkeslivet.
Presentera Transfer och varför du är med i nätverket.
Mer om Transfer finns på www.transfer.nu
Fackspråk och förkortningar. Försäkra dig om att
eleverna förstår.

NÅGRA TIPS FRÅN ANDRA FÖRELÄSARE
Använd gärna tavlan och/eller PowerPoint.
Försök knyta an till ungdomarnas verklighet.
T ex är det tillåtet att lägga ut ett foto på din kompis
på nätet? Vad kan hända?
Förbered dig ”lagom” mycket. Var öppen och flexibel
för sidospår. Kanske får du frågor om hur du gjorde när
du sökte jobb utomlands eller fixade ditt sommarjobb.
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CHECKLISTA FÖR LÄRARE
Förbered klassen på föreläsningen och dess syfte.
Föreläsningen ska vara ett komplement till undervisningen.
Tänk på att förmedla rätt känsla till eleverna så att
förväntningarna blir de rätta. En person från yrkeslivet
bidrar med sin kunskap och tid för att ge inspiration
och insikt. En insikt kan lika väl vara ”det här vill jag
syssla med!” som ”det här vill jag absolut inte göra!”
Det är lärarens ansvar att ta första kontakten när
föreläsaren accepterat bokningen.
Bestäm upplägget i samspråk med föreläsaren.
Informera om vilka förkunskaper och förväntningar
klassen har.
Kom överens med föreläsaren om detaljer som tid,
lokal och vilken utrustning som finns.
Tala om vem som möter föreläsaren och på vilken plats.

Läraren ska alltid presentera föreläsaren och vara
närvarande under hela föreläsningen. Du som lärare
ansvarar för ordningen i klassrummet.

UTVÄRDERING
Föreläsningen ska alltid utvärderas. Utvärderingarna
är ett viktigt kvalitetsmått för att Transfer ska kunna
utveckla sin verksamhet. Återkopplingen till föreläsarna
är också en förutsättning för att våra föreläsare ska
fortsätta sitt engagemang i Transfer.
Både du som lärare och eleverna ska utvärdera
föreläsningen. Blanketter för dig och eleverna finns
på www.transfer.nu, under ”Skolor”.
Bäst är att göra utvärderingen direkt efter föreläsningen. Skicka utvärderingarna snarast till
Transfer i din region. För aktuella kontaktuppgifter,
se www.transfer.nu

