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Besöksnäringscollege Dalarna
Praktik – Arbetsplatsförlagt lärande
Besöksnäringscolleges erbjuder olika former av praktik i de olika
utbildningarna. Arbetsplatsförlagd utbildning, eller APL som
det förkortas till, är enligt Skolverket bestämt till minst 15 veckor
under utbildningen i gymnasieskolan. LIA innebär lärande i
arbete och är minst 25 % av utbildningstiden i yrkeshögskolor.
Vissa skolor erbjuder också lärlingsutbildning.
Samverkande företag
Företagspraktik är utformade olika beroende på utbildningens
inriktning och nivå. Vårt mål är att erbjuda en lärorik, intressant
och trivsam praktikperiod. Därför ställer vi höga krav på de
praktikplatser vi samarbetar med. Handledarna och övrig
personal skall vara duktiga yrkesmän och kvinnor, personalen
en god social kompetens bland dem som arbetar där. På den här
handledare www.bncollege.se/handledarutbildning
Vi samarbetar med olika typer av företag inom rese- och besöksnäringen lokalt, regional, nationellt och internationellt.
Fördelar för dig som företag
Genom att ta emot en praktikant får Du
• En möjlighet att marknadsföra ditt företag
• Chans till framtida rekrytering av rätt person med yrkesinriktad utbildning.
• Ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och ditt
företag, vilket ger ökad lyhördhet för ditt företags behov.
Intresserad av praktiksamarbete med oss?
Vi är alltid intresserade av samarbeten med företag i rese- och
besöksnäringen som vill vara en del i utbildningen av morgondagens medarbetare.
Medarbetare till ditt företag
Du kan läsa mer om våra utbildningar på vår hemsida, där du
också kan anmäla ditt intresse av att ta emot praktikanter, lägga
ut platsannonser för att söka medarbetare till din verksamhet
och läsa om våra studerande som söker praktikplats och jobb.
www.bncollege.se
Det är du som företagare som i framtiden kommer att anställa våra
studerande. Därför är vi mycket intresserade av dina synpunkter.
Genom att ingå i de olika utbildningarnas programråd har du
möjlighet att direkt påverka utbildningens innehåll och kvalitet!
Välkommen att höra av dig till oss!

Framtidens
medarbetare
i ditt företag

Besöksnäringscollege Dalarna
Region Dalarna
Myntgatan 2, 791 51 Falun
Ninni Guthrie 070-621 70 35
ninni.guthrie@regiondalarna.se
www.bncollege.se

I Besöksnäringscollege ingår följande utbildningsanordnare:
Entreprenörsskolan, Leksand, Hagagymnasiet, Borlänge,
Haraldsbogymnasiet, Falun, Hushagsgymnasiet, Borlänge,
Högskolan Dalarna, Borlänge, Leksands gymnasium,
Ljungbergsgymnasiet, Borlänge, Malungs folkögskola,
Malung-Sälens gymnasieskola, Martin Kochgymnasiet, Hedemora,
SCoTT Orsa, S:t Mikaelsskolan,
Mora, Vansbro
GRAFISK A RIKTLINJER
2009 Utbildningscentrum,
Älvdalens Utbildningscentrum
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BESÖKSNÄRINGSCOLLEGE DALARNA

Besöksnäringscollege, BNC, är ett nytt spännande samarbete
mellan besöksnäringen och regionala utbildningsanordnare.
Syftet är att ge studerande rätt kompetens för en framtida
karriär inom besöksnäringen, såväl direkt efter gymnasiet som
via högre utbildning. Ett annat syfte är att stärka och utveckla
besöksnäringen i regionen.

UTBILDNING OCH NÄRINGSLIV KNYTER BINDANDE BAND

Ett samverkansråd bildades i mars 2009. Monica Wall representerade utbildningsvärlden och Ander Sessler näringslivet
när de på ett symboliskt sätt visade hur Besöksnäringscollege
Dalarna ska föra skolan och arbetslivet närmare varandra
genom att ordna de utbildningar som branschen efterfrågar.
Samverkansrådets uppdrag är att förverkliga Besöksnäringscolleges vision genom att:
• Arbeta med strategi, framtids- och utvecklingsfrågor
• Ge förslag på nya utbildningar
• Fastställa regionala kvalitetskriterier
• Vara kontaktorgan gentemot stat, kommun och branschorganisationer
• Fungera som lobbyister

Utbildningsanordnare och besöksnäringen i 10 kommuner i
Dalarna har deltagit i arbetet med att utveckla Besöksnäringscollege. Idag ingår följande kommuner i samarbetet Borlänge,
Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Malung-Sälen, Mora,
Orsa, Rättvik, Säter, Vansbro och Älvdalen.
Region Dalarna är projektägare och projektet drivs gemensamt
av Region Dalarna och kommunerna.
SAMVERKAN BESTÅR AV
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Älvdalen-Idre

Carl Strömberg, HR/personalchef, Idre Fjäll
Peter Entian, turismsamordnare

Anneli Gunnars, rektor Älvdalens Utbildningscentrum

Malung-Sälen – Vansbro

Anders Sessler, VD, Lindvallen restauranger
Henrik Nathanson, personalchef, Stöten, Sälen

Monica Wall, rektor Malung/Sälens Gymnasieskola
Martin Olsson, rektor Vansbro Utbildningscentrum

Mora – Orsa

Torbjörn Wallin, VD, Orsa Grönklitt
Jonas Bauer, VD, Vasaloppet

Michael Rocking, rektor SCoTT, Orsa
Margareta Ydringer, rektor, St Mikaelsskolan, Mora

Leks. – Rättvik – Gagnef

Hans From, hotellchef, Gyllene Hornet Tällberg

Lars Davidsson, gymnasiechef Leksand

Falun – Borlänge

Carl-Johan Ingeström, VD, Visit Falun
Anna Timander, centrumchef Kupolen, Borlänge

Bo Floresjö, rektor Hushagsgymnasiet, Borlänge

Hedemora

Maria Sandberg, VD, Garpenbergs Herrgård

Åsa Dunér, rektor Martin Kochgymnasiet, Hedemora

Högskolan Dalarna

Helén Holmquist

Dala-Wux

Karin Ek-Lissbol

