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DE ÄR SKÅNES BÄSTA YRKESLÄRARE
Bland närmare trettio nominerade har nu tre vinnare utsetts och därmed kortats till Årets
Yrkeslärare i Skåne. De stolta vinnarna är Michael Borgström på Bygg-och
anläggningsprogrammet på Ängelholms gymnasieskola, Monica Nilsson på Hotell-och
turistprogrammet i Malmö och Håkan Nilsson på El- och energiprogrammet på
Österängsgymnasiet i Kristianstad.
– Årets Yrkeslärare i Region Skåne är ett pris för att uppmärksamma duktiga yrkeslärare, just för att
de spelar en väldigt viktig roll i samhället. De säkerställer att yrkesutbildningarna presterar och
levererar på hög nivå och är attraktiva för eleverna, vilken är väsentligt för Sveriges framtid, säger
Pontus Slättman, WorldSkills Sweden.
Med vinnarna Michael Borgström, Monica Nilsson och Håkan Nilsson, hoppas WorldSkills Sweden
som ligger bakom Yrkes-SM, att kunna inspirera andra yrkeslärare och sprida goda exempel på fina
insatser, bra idéer och stort engagemang som alla spelar en central roll i en utbildning, inte minst för
att eleverna ska trivas och prestera.
– Jag tror att det är väldigt viktigt att se den enskilda individen och försöka förstå hur man på bästa
sätt når olika elever. Samtidigt måste vi lärare våga vara ledare i klassen och ställa krav på både
elever, näringsliv och skolledare. Att ha fingertoppskänsla i allt arbete som vi gör för att rusta våra
elever inför framtiden, säger vinnaren Monica Nilsson.
Alla har kunnat nominera till Årets Yrkeslärare i Skåne och totalt 27 lärare nominerades. Kriterierna
omfattade bland annat att läraren ska ha en uthållig och god relation till arbetsgivare och kunna
bemöta de krav på kvalitet som ställs, samt i sin roll lyckats entusiasmera elever till lärande och
kunskapssökande. Juryn bestod av utvalda medlemmar från LO, Svenskt Näringsliv, Företagarna
Region Syd, Lärarnas Riksförbund och Worldskills Sweden.
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Yrkes-SM
Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it,
service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter
hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva dagar
erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på.
I Malmö 2012 besökte 21 000 skolungdomar Yrkes-SM och i Umeå 2014 kom 15 000 unga besökare. yrkessm.se
Organisationen bakom Yrkes-SM är WorldSkills Sweden som är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten
genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Yrkes-SMs huvudsponsorer är AFA Försäkring
som värnar arbetsmiljö samt AMF som fokuserar på hållbara pensionslösningar. worldskills.se

