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EUROPEISKA YRKESKOMPETENSVECKAN 2019: 
DISKUSSIONSMÖTE FÖR FÖRÄLDRAR 
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Deltar ditt barn i yrkesutbildning eller läroavtalsutbildning? 

Överväger ditt barn att söka till yrkesutbildning? 

Är du i största allmänhet intresserad av utvecklingen av 

yrkesutbildningen och framtidsutsikterna?  

 

Om du svarade ja på någon av frågorna välkomnar vi dig att delta i diskussionsmötet som 

ordnas under den Europeiska yrkeskompetensveckan. På mötet har finländska föräldrar 

möjlighet att höra om planerna för utvecklingen av yrkesutbildningen och diskutera dem 

tillsammans med höga europeiska och finländska tjänstemän. 

 

Diskussionsmötet ordnas tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 19 i Finlandiahuset. 

 

I diskussionen deltar  

 Arja Krauchenberg, ordförande, European Parents’ Association  

 Manuela Geleng, direktör för Skills, Europeiska kommissionens generaldirektorat för 

sysselsättning, socialpolitik och inkludering European Parents’ Association 

 Mika Tammilehto, överdirektör, avdelningen för yrkesutbildning, undervisnings- och 

kulturministeriet  

 

Mötet simultantolkas från finska till engelska och från engelska till finska. Det ordnas 

kaffeservering för deltagarna. 

 

Vi ber dig anmäla dig till diskussionsmötet senast den 6 september på adressen 

satu.tuomikorpi@minedu.fi. Efter det skickas en länk till en elektronisk anmälningsblankett 

till dem som ska bjudas in*. 

 

                                                                    

*Mer information om dataskyddspraxis för behandlingen av uppgifter i samband med 

anmälningar: 
https://minedu.fi/documents/1410845/3549809/Privacy+Notice+-+Presidency+meetings/f1f62e45-f1f5-533c-abc4-

9aba8566ff71/Privacy+Notice+-+Presidency+meetings.pdf  

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/privacy-statement_en 
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VAD ÄR DEN EUROPEISKA YRKESKOMPETENSVECKAN? 

 

Den Europeiska yrkeskompetensveckan (European Vocational Skills Week) ordnas varje år. 

Syftet är att ge yrkesutbildningen positiv synlighet och att erbjuda yrkesutbildningsaktörer 

från olika delar av Europa möjlighet att samtala och bilda nätverk. År 2019 ordnas veckan 

för fjärde gången och huvudevenemanget ordnas i oktober i Helsingfors som en del av 

programmet under Finlands EU-ordförandeskap. Evenemanget ordnas av Europeiska 

kommissionen i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och 

näringsministeriet. 

 

Temat för veckan 2019 är ”VET for All –Skills for Life”. Betoningen ligger på 

yrkesutbildningens betydelse för utvecklingen av sysselsättningen och den sociala 

delaktigheten såväl bland unga som bland vuxna under olika skeden av livet och arbetslivet. 

Resultaten från de diskussioner som förs under veckan utnyttjas vid beredningen av 

diskussionen om utbildningens och det europeiska utbildningssamarbetets framtid under 

Finlands EU-ordförandeskapsperiod. 

  

I huvudevenemanget i Helsingfors deltar representanter för yrkesutbildningsanordnare och 

för ministerier, ämbetsverk och organisationer som arbetar med yrkesutbildningsfrågor i 

olika delar av Europa. Flera europeiska arbetsgrupper på yrkesutbildningens område håller 

egna möten i samband med huvudevenemanget. Dessutom ordnas det konferenser och 

diskussionsmöten som är avsedda för ett större antal deltagare samt en galafest, där årets 

priser för spetskompetens inom yrkesutbildning delas ut (Vocational Excellence Awards). 


