
Strategier	  och	  system	  för	  att	  reducera	  avhopp	  	  
från	  yrkesinriktade	  program	  i	  gymnasieskolan	  
	  

	  

StayOn-‐projektet	  är	  ett	  Commeniusfinansierat	  projekt	  som	  använder	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  metoder,	  för	  att	  undersöka	  och	  utveckla	  i	  ett	  innovativt	  trans-‐europeiskt	  
sammanhang	  i	  utmaningen	  att	  få	  alla	  16	  –	  19-‐åringar	  att	  slutföra	  sin	  yrkesutbildning.	  Detta	  är	  en	  ekonomisk	  och	  social	  nödvändighet	  för	  att	  reducera	  avhopp	  och	  för	  att	  ge	  
ungdomarna	  en	  yrkesutbildning	  som	  ger	  dem	  kvalifikationer	  för	  ”Nya	  kunskaper	  för	  nya	  arbetstillfällen”.	  	  
	  
Vi	  utforskar,	  utvecklar	  och	  utvärderar	  praktiska	  och	  jordnära	  sätt	  att	  möta	  denna	  utmaning	  på	  och	  ställer	  oss	  frågan	  ”vad	  som	  fungerar,	  var	  och	  varför”	  inom	  en	  räcka	  av	  
socio-‐ekonomiska,	  kulturella	  och	  pedagogiska	  sammanhang	  och	  regioner	  i	  fem	  europeiska	  länder.	  	  Vi	  lägger	  särskild	  vikt	  vid	  att	  samarbeta	  med	  lokala	  arbetsgivare,	  så	  att	  
ungdomarna	  blir	  anställningsbara	  efter	  avslutad	  studiegång,	  med	  tanke	  på	  arbetsmarknadens	  behov	  lokalt	  och	  nationellt.	  
	  

Utbytet	  inkluderar	  en	  rad	  innovativa	  produkter,	  som	  t	  ex:	  
• Parternas	  inledande	  rapporter	  om	  hur	  utbildningen	  ser	  ut	  i	  deras	  respektive	  land.	  

• ”Best	  practice”	  från	  varje	  deltagande	  land	  med	  DVD-‐presentationer,	  dokumentanalys	  och	  rapporter	  från	  
akademiska	  och	  yrkesmässiga	  publikationer	  –	  både	  lokalt	  och	  nationellt.	  

• En	  internationell	  konferens	  om	  hur	  man	  arbetar	  med	  att	  förhindra	  avhopp.	  	  

• EU-‐sponsrad	  kurs	  för	  våra	  målgrupper	  -‐	  Lärare,	  skolledare,	  pedagogiska	  rådgivare,	  samarbetspartners	  inom	  
arbetslivet	  och	  andra	  som	  arbetar	  med	  ungdomar	  som	  riskerar	  att	  hoppa	  av	  yrkesinriktade	  program	  på	  
gymnasieskolan.	  

• En	  bärkraftig	  web-‐sida	  som	  grund	  för	  förmedling	  och	  användande	  av	  projektets	  utbyte	  i	  hela	  det	  europeiska	  
området.	  

StayOn-‐projektets	  syfte	  är	  att	  finna	  en	  pedagogisk	  
standard	  och	  att	  ge	  eleverna	  livslångt	  lärande.	  
	  
Under	  projektets	  livstid	  kommer	  det	  att	  påverka	  
direkt	  på	  undervisning	  och	  lärande	  för	  ca	  3000	  
elever	  och	  200	  lärare	  i	  StayOn:s	  nätverk	  etablerat	  	  
av	  varje	  part	  i	  projektet.	  
	  
Det	  kommer	  också	  att	  påverka	  de	  ca	  70	  deltagarna	  i	  
de	  två	  kurserna	  och	  på	  de	  ca	  300	  deltagarna	  på	  
konferensen.	  
	  

Målgruppen	  i	  StayOn	  är	  lärare,	  skolledare,	  pedagogiska	  rådgivare,	  samarbetspartners	  inom	  arbetsliv	  och	  politik.	  För	  att	  möta	  målgruppens	  krav	  blir	  det	  skrivet	  en	  ”state-‐of-‐
the-‐art-‐rapport”	  från	  varje	  deltagande	  land,	  samt	  att	  det	  görs	  fallstudier	  på	  deltagande	  skolorna.	  
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