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AÅ lands landskapsregering har blivit uppmä rksammad att det �inns bristfä lligheter
hos examinanderna under ett antal kö rprov fö r lastbil avseende kunskap om lastsä kring och de delar som det innefattar.

AÅ lands yrkesgymnasium har hö rt Fordonsmyndigheten rö rande vilka brister de har
på talat och har kunnat identi�iera de områ den som bö r fö rbä ttras.

AÅ lands yrkesgymnasium har gjort upp en å tgä rdsplan fö r hur dessa områ den ska

fö rbä ttras fö r att hö ja kvaliteten på utbildningen, speci�ikt i frå ga om kunskap i lastsä kring.

Redogörelse

Lastsä kring har utkristalliserats som ett eget moment (delmå l) inom utbildningen

som motsvarar 3 kp, vilket innebä r ca. 60 lektioner. Undervisningen sker bå de teoretiskt och med praktiska ö vningar i lastsä kring. Undervisningsmaterialet som vi

har granskat innehå ller bl.a. lastsymboler, vikt- och volymfö rhå llanden, lastberä k-

ning och friktionskoef�icienter. Utö ver det teoretiska materialet innehå ller utbild-

ningen olika slags berä kningsö vningar på �iktiva situationer. Det teoretiska kunnandet hos den enskilda studerande sä kerstä lls med ett prov. Vid vå r rutinkontroll av

provresultaten visar det sig att de �lesta studerande få r fulla poä ng. Den praktiska
undervisningen sker så att de studerande lastar och sä krar olika typer av laster

bå de i lastbilscontainer och på lastbils�lak. Det praktiska kunnandet sä kerstä lls med
hjä lp av ett prov.
Åtgärdsplan

Som en fö rsta å tgä rd har vi hö jt kraven på hur studerande visar sitt kunnande, dä r
vi tydligare betonar vikten av lastsä kring. Fö r att garantera kvaliteten i undervisningen har vi gett en annan person ä n den undervisande lä raren i uppdrag att

granska att den studerandes kunnande motsvarar må len i lä roplansgrunderna.

Detta fö r att sä kerstä lla att lä rarens handledning under sjä lva utbildningen inte ska
på verka bedö mningen.
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Under lä så ret kommer vi att granska utbildningens alla delmå l och se ö ver under-

visningsmaterialet, undervisningsmetoderna och kraven på hur man visar sitt kun-

nande. Detta så att lä roplansgrundernas må lsä ttning uppfylls samt att de som utexamineras frå n oss har det kunnande som krä vs fö r att få yrkeskompetens.
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