
JokaOpe — VarjeLärare 
stöd och verktyg till hjälp i vardagen

19.9.2022



Vad är JokaOpe?
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• JokaOpe - stöd och verktyg 
för upprätthållande av kvalitet i 
vardagen

• Ett gemensamt, öppet handlednings- o. 
stödmaterial för yrkesläroanstalterna.

• I JokaOpe kan man få stöd för processerna för 
personlig tillämpning och lärande i arbetslivet

• Den största delen av innehållet i JokaOpe är avsett för 
gemensam behandling och till stöd för kvalitetsarbete 
och kollegahandledning

• I JokaOpe klargörs syften och betydelser
• Varför gör vi som vi gör?

• Du får kopiera och bearbeta innehållsdelar så att de 
passar din egen läroanstalts lärplattform och kanaler



JokaOpe – kvalitet i vardagen

JokaOpe erbjuder
• innehåll som gäller den personliga tillämpningen och 

arbetslivssamarbetet
• informationspaket för att införa och upprätthålla 

kollegahandledning i en läroanstalt.

JokaOpe
Stöd och verktyg 

till hjälp i 
vardagen



JokaOpe.fi & moodle
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• JokaOpe är en öppen Moodle-arbetsyta för alla 
utbildningsanordnare på Tredus server.

• JokaOpe Moodle betjänar bäst dem 
som vill införa material som finns på 
plattformen i sin egen Moodle.

• Logga in som gäst i Moodle - du behöver inte 
identifiera dig.

• Vill du ha en kopia från JokaOpes arbetsyta till din 
egen läroanstalts Moodle? Vi skickar en 
säkerhetskopia till er som du kan installera på din 
egen Moodle. Till andra lärplattformar överförs 
dokumenten manuellt.

JokaOpe.fi

• Med hjälp av webbplatsen Jokaope.fi är det lätt att 
sprida information om JokaOpevidare.

• Materialet är grupperat för olika användargrupper.
• På webbplatsen finns också en materialbank.

https://moodle.tampere.fi/course/view.php?id=11829
https://jokaope.fi/fi/etusivu/


För vem – användargrupper

• Plattformens innehåll är anvisat och 
indelat för tre användargrupper

• För kollegahandledare
• För kvalitetsansvariga 
• För undervisningspersonal

19-09-2022

Kvalitets-
ansvariga

Undervisande 
och 

handledande 
personal

Kollega-
handledare



JokaOpe
Jämn kvalitet,
likvärdighet,

nationell enhetlighet

Mervärde – nytta

• Gemensamt, verksamhetsstödjande material av 
jämn kvalitet för alla läroanstalter

• Det har utvecklats gemensamt av 
utbildningsanordnarna

• Läroanstalters erfarenheter av att tillämpa 
modellerna 

• Noggrannare verksamhetsanvisningar specifikt för olika 
läroanstalter utformas alltid i läroanstalten
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Material
I JokaOpe har innehåll paketerats för att man ska kunna 
lyssna på det, för gemensam behandling och till idéer för 
det egna arbetet

• Verksamhetsmodeller
• Bästa rutiner 
• Hälsningar från läroanstalter 

De centrala verksamhetsmodellerna är bearbetningsbara 
PowerPoint presentationer och tillgängliga.

Allt centralt material finns också på svenska.
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JokaOpe
videor,
dialog,

checklistor,  
dokument.



JokaOpe– hur tar vi det i användning

19-09-2022

Vi bekantar oss med
innehållet i JokaOpe

Vi genomför användarpromenader i 
JokaOpe t.ex. med kollegahandledarna

• Vi bekantar oss med innehållet och 
diskuterar hur JokaOpe stöder 
kvalitet i vardagen

• Vi väljer lämpliga material till verktyg 
för kollegahandledarna

• Vi reflekterar över hur JokaOpes
ål  k  d    

Vi planerar 
användningen av JokaOpe

Kollegahandledarna är nu redo att 
använda JokaOpe

Vi genomför användarpromenader
tillsammans med sakkunniga i vår 
läroanstalt.
Vi kan bjuda in
• Kvalitetsansvariga
• Förmän 
• Representanter för ledningen 

Tillsammans reflekterar vi över hur 

Vi använder JokaOpe
till stöd för kollegahandledning och 
kvalitetsarbete

Vi väljer lämpliga material till stöd för 
kvalitet i läroanstaltens vardag

Vi delar lämpliga innehåll till 
undervisningspersonalen
med hjälp av kollegahandledning samt 
genom att utnyttja läroanstaltens 
egna plattformar och kanaler

Om vi vill så deltar vi i den 
nationella vidareutvecklingen av 



Tips på hur man tar JokaOpe i användning

Vi genomför en användarpromenad tillsammans i ett gäng! 

En användarpromenad är ett kollaborativt sätt att bekanta sig med plattformen 
JokaOpe. Med hjälp av den kan ett kollegahandledarteam, förmän och 
kvalitetspersonal tillsammans
• Bekanta sig med innehållet i JokaOpe
• Reflektera över hur JokaOpe kan användas i läroanstalten
• Inspirera användare att dra nytta av innehållet till stöd för sitt eget arbete
• Stödja kollegahandledare att använda plattformens innehåll

• Anvisningar för användarpromenaden finns på JokaOpes förstasida.
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Tack,
vi tar emot 
respons!

Här
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