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Nytt år, ny styrelse och ekonomiskt tillskott!
Det är snart 10 år sedan första Teknikcollegeregionen certifierades och det finns
sannerligen anledning för alla som varit med på resan – från början eller som
klivit på senare - att vara stolta. Inom våra 27 regioner där fler än 180 kommuner
och 2000 företag samverkar för att ge både gymnasieungdomar och vuxna bra,
industrirelaterade utbildningar som leder till spännande och utvecklande jobb.
Och nu har vi fått ytterligare bevis på att det vi gör vinner erkännande. Förra
året presenterade utbildningsminister Jan Björklund planerna på en ny
industriutbildning inom gymnasieskolan, med inspiration från Teknikcollege.
Den föreslagna förändringen är något som vi gärna vill påverka så att det faller
väl ut för svensk industri. Införandet kommer att ta några år och det är därför
viktigt att kommuner runt om i landet också behåller de befintliga
industritekniska programmen till dess att reformen är på plats.
Eftersom Teknikcollege är en gemensam satsning från industrins arbetsgivaroch fackorganisationer i Industrirådet är också ambitionen att styrelsens
ledamöter bättre ska spegla detta. Därför beslutar nu Industrirådet om vissa
förändringar som ska tydliggöra strukturen i arbetet med Teknikcollege. Med de
föreslagna förändringarna vill Industrirådet också ytterligare stärka det viktiga
certifieringsarbetet. Kvalitén på utbildningen, som är grunden för Teknikcolleges
starka varumärke, bygger på att de tio kriterier som bär upp Teknikcollege
uppfylls.
En ny styrelse har tillträtt, där jag i min roll som ordförande i Industrirådets
presidium nu fått äran och ansvaret att leda styrelsearbetet i Teknikcollege. IF
Metalls förbundsordförande Anders Ferbe går samtidigt in i rollen som vice
ordförande. Styrelsen ser fram emot att arbeta vidare med alla de goda initiativ
som redan är påbörjade av våra företrädare. Låt mig passa på att än en gång
framföra ett stort tack för alla fina insatser under de gångna åren.
Kvalitetsarbetet är avgörande för Teknikcollege och vi måste därför kontinuerligt
både kvalitetssäkra och utveckla konceptet. Därför är det glädjande att vi fått
kraftfullt ekonomiskt stöd på 3,5 miljoner kronor från regeringen för såväl
utvecklingsarbetet som för att sprida information om vår viktiga verksamhet.
Därtill förbereder Industrirådets samtliga organisationer att utöka sitt
gemensamma driftbidrag till Riksföreningen Teknikcollege för att tillsammans
med regionernas medlemsavgifter stärka kansliets basresurser. Jag är övertygad
om att Teknikcollege har alla möjligheter att ta sig an framtida utmaningar och
jag ser framemot att få arbeta tillsammans med alla engagerade i vår förening.
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Åke Svensson, ordförande Riksföreningen Teknikcollege

BEST PRACTICE

Kvartalsvis utser styrelsens arbetsutskott ett Best practice från regionerna som visar särskilt goda exempel på samverkan
utifrån kriterierna samt föreningens prioriterade områden och där regionen också fått bra genomslagskraft hos media.
Ett Best practice kan omfatta exempel från en region, lokalt Tc, företag eller en aktivitet. Nomineringar skickas till
kansliet och vinnaren presenteras via nyhetsbreven.
Vårt Best practice denna gång är Samverkansföretagen inom Teknikcollege
för deras starka och aktiva engagemang för regionens industrirelevanta utbildningar.

Värmland

Styrgrupperna inom Teknikcollege Värland har tagit en aktiv roll i att påverka förutsättningarna för industrirelevanta
utbildningar och för att säkra sin framtida kompetensförsörjning. Under årets första månader har regional och lokala
styrgrupper visat stort engagemang för de tekniskt inriktade utbildningarna i regionen. I Säffle-Åmål satsar kommun
och företag nu på att utveckla det tidigare nedläggningshotade industritekniska programmet efter högljudda protester
från den lokala styrgruppen. Samtidigt skrev styrgruppen i Hagfors en debattartikel kring det framtida behovet av
kompetens inom industrin. Syftet var att uppmärksamma allmänheten och föräldrar om karriärmöjligheterna inom
teknik- och industrisektorn inför gymnasievalet. Värmland är ett gott exempel som visar på vilken påverkanskraft som
ges när näringsliv och skola samverkar.

Teknikcollege Årsmöte

Den 6 mars höll Riksföreningen Teknikcollege årsmöte.
Förutom den sedvanliga årsstämman bjöd förmiddagen
på seminarier där bland annat Skolverket föredrog om
deras arbete för handledarutbildning och
arbetsmarknadsdepartementet om
introduktionsanställningar. På årsmötet deltar
representanter från regionala styrgrupper samt
Industrirådets medlemsorganisationer.
Vid årsstämman utsågs en ny styrelse för Riksföreningen
Teknikcollege Sverige. Styrelsens ledamöter
representerar industrins parter samt företag från
certifierade regioner. Samtliga har en hög kompetens
inom området och de kommer tillsammans att leda
riksföreningen under 2014.

Teknikcollege styrelse 2014
Åke Svensson, vd Teknikföretagen, ordförande
Anders Ferbe, ordförande IF Metall, vice ordförande
Per-Erik Djärf, biträdande kanslichef Unionen
Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
David Johnsson, vd Trä- och möbelföretagen
Ulf Nordström, Komatsu Forest, Teknikcollege Bothnia
Anders Thelander, Borealis, Teknikcollege
Göteborgsregionen
Anders Wäppling, IUC, Teknikcollege Norrbotten
Mattias Fornell, Falkenbergs näringsliv, Teknikcollege
Halland
Ulrika Johansson, Ericsson Borås, Teknikcollege Sjuhärad

Teknikcollege tilldelas 3,5
miljoner för utveckling och
informtionsspridning

I mars mottogs den glada nyheten att Teknikcollege har
tilldelats 3,5 miljoner från regeringen för utvecklingsarbete
och informationsinsatser. Inom ramen för Teknikcollege
finns ett unikt nätverk där vi når ut till en stor del av de
individer som på olika sätt har inflytande över landets
teknik- och industritekniska program och
kommunikationsarbetet kring dessa.
Flera informationssatsningar och aktiviteter görs redan
idag i det ordinarie arbetet både lokalt, regional och
nationellt. Erhållna medel kommer att användas till en
nationell informationssatsning som kan ge en
hävstångseffekt till det viktiga arbetet regionalt.
Informationssatsningen kommer att rikta sig till samtliga
av våra definierade målgrupper och innefatta flera
delprojekt, bland annat målgruppsinriktade filmer, webb
och en kampanj för att locka unga till Teknikcollege
informationskanaler.
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ÅRETS AKTIVITETER
Teknikcollege kampanjdag
9 oktober 2014

Nyhetsartiklar

Kampanjdagen infördes under 2013 med syfte att nå ut med
och stärka varumärket Teknikcollege hos definierade
målgrupper. Initiativet gav stort genomslag och under en dag
genomfördes en kraftsamling för att sprida budskapet om
industrirelevanta utbildningar och yrkesmöjligheter inom
teknik och industriföretag. Förra årets kampanjdag
resulterade i över 23 artiklar i lokala media samt en ökad
närvaro på facebook och hemsida. En uppmaning går ut till
enskilda certifierade utbildningsanordnare, regionala och
lokala styrgrupper, samverkansföretag, Industrirådets
medlemsorganisationer samt övriga samverkansparter inom
Teknikcollege att den 9 oktober vara med och lyfta
varumärket Teknikcollege och de yrken och utbildningar som
konceptet syftar till att främja. Vår förhoppning är att årets
kampanjdag ska få ett stort genomslag i media. På
teknikcollege.se kan du läsa om 2013 års kampanjdag. Några
exempel på satsningar som kan genomföras där
Teknikcollege står som avsändare är:

På vår hemsida uppmärksammar vi fler händelser och
initiativ inom Teknikcollege. Läs gärna nyhetsartiklarna
på www.teknikcollege.se
Kom ihåg även att gilla vår facebooksida där vi
kontinuerligt delar med oss av nyheter och
framgångsexempel från Teknikcollege.
www.facebook.com/teknikcollege

Kan du styra världens största
klomaskin?

Teknikföretagen testar en ny, kul aktivitet kring
industriteknik. Under april och början av maj kommer
tekniknyfikna ungdomar kunna prova på hur det är att
de styra en gigantisk storklo på sajten storklon.se.
Samtidigt kommer de ha chansen att belönas med
spännande priser. På webben finns också information
om programmet och arbetsmarknaden. Vill man veta
ännu mer länkas man vidare till bla Teknikcollege.
Prova här >> LÄNK

Idébank för erfarenhetsutbyte

Under våren utvecklas en ny internplattform för
Teknikcollege. Denna plattform blir ett samlat verktyg
för kommunikation och erfarenhetsutbyte inom
Riksföreningen. Plattformen kommer att innehålla en
idébank med material och framgångsexempel kring
arbetet med Teknikcollege tio kriterier. Syftet med den
nya plattformen är att skapa ytterligare mervärde för
föreningens medlemmar, underlätta regionernas
hantering av dokument och forum samt att öka aktivitet
från t.ex. lärare och företags representanter.

Teknikcollege Rikskonferens 2014

Den 6 november är det dags för årets rikskonferens,
denna gång på Uppsala konsert och kongress. Inbjudan och
program publiceras på Teknikcollege hemsida i augusti.
Boka in datumet i era kalendrar redan nu! Konferensen
riktar sig främst till politiker, företagsrepresentanter och
personer som arbetar med Teknikcollege runt om i landet,
såsom lokala och regionala styrgrupper, skolledare, lärare
och processledare.

Regionala och lokala Teknikcollege uppmanas att
återkoppla till kansliet kring områden där
erfarenhetsutbyte efterfrågas samt goda exempel som
respektive certifierad utbildning, region eller företag vill
dela med sig av till idébanken.
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VÄRT ATT UPPMÄRKSAMMA!
Delsbo electric

En skoltävling kan vara ett strålande sätt att skapa en
dynamisk samverkan mellan utbildning och näringsliv,
mellan olika utbildningsnivåer, utbildningsanordnare och
program. I Hälsingland arrangeras tävlingen Delsbo
Electric, av föreningen Dellenbanans Vänner, som är ett
exempel på detta. Tävlingsreglerna är i grunden enkla. De
studerande skall konstruera och framföra ett spårgående
batteridrivet fordon en sträcka av 3,36 km. Det lag som
förbrukar minst energi vinner. I dagsläget har studerande
från Teknikcollege certifierade utbildningar i Hudiksvall,
Söderhamn och Tierp anmält sig, liksom studenter från
Högskolan i Gävle och Luleå Tekniska Universitet.
Läs mer om tävlingen på www.delsboelectric.se

Företag och skola miljonsatsar
gemensamt för att ytterligare
lyfta automationsutbildningen

Inom Teknikcollege i Köping har Ullvigymnasiet
tillsammans med samverkansföretagen Volvo Group
Truck Operations, GKN Driveline, LEAX och Gnutti
Carlo investerat i ny utbildningsutrustning för studerande
som läser El- och energiprogrammet, inriktning
Automation. Dagens industrier blir allt mer
automatiserade och för att forma anställningsbara
studerande måste utbildningen hålla samma kvalitet och
utvecklingsmöjligheter. Utrustningen kommer inte bara
att ge de studerande ett kvalitetslyft i sin utbildning utan
företagen kommer även ha möjlighet att utnyttja den nya
utrustningen i kompetensutvecklingen av deras egna
anställda. Genom samverkan inom Teknikcollege har
man lyckats identifiera konkreta och resurseffektiva
sammarbetsområden som ger mervärde för alla parter.

Hej
processledare
Rickard Bäck

Vi kommer emellanåt att
uppmärksamma
medlemmar inom
föreningen som visat på
stort engagemang
nationellt, regionalt eller
lokalt. Denna gång vill vi
uppmärksamma Rickard
Bäck, processlsedare i
Östra Småland.
Rickard visar ett stort engagemang för utvecklingsarbetet
inom Teknikcollege och har tagit en aktiv roll i det värdefulla
erfarenhetsutbytet som sker mellan certifierade regioner.
Tre frågor till Rickard
- Vad är din viktigaste uppgift som regionala
processledare?
Att knyta ihop allting. För mig är det en ynnest att arbeta
som regional processledare.
- Vad är det största mervärdet med Teknikcollege enligt
dig?
Det största mervärdet är att Teknikcollege har potentialen att
bara skapa vinnare: ARBETSLIVET - engagerar sig i sina
egna frågor för att lösa sina framtida kompetensbehov.
SKOLAN - samverkar med omvärlden för att nå de
pedagogiska målen. KOMMUNEN - stödjer arbetet för att
trygga tillväxt och god utveckling i kommunen. ELEVERNA
- förbereder sig för framtiden.
- Varför tycker du är det viktigt att vi inom
riksföreningen delar med oss av goda exempel?
Jag försöker alltid se den större bilden av vad jag gör. Jag tror
på Teknikcollege och jag tror att vi kan göra skillnad och att
den skillnaden inte är geografiskt bunden. jag själv kommer
att tjäna på att andra Teknikcollege är framgångsrika, och kan
jag då hjälpa andra så hjälper jag mig själv i förlängningen.
Allt hänger ihop. Jag dokumenterar mitt arbete i vilket fall och
det tar inte många extra minuter att sammanställa och dela
med mig av det till andra. Det jag gör behöver inte vara bättre
än andras, jag delar bara med mig, andra får avgöra om de har
nytta av det eller inte.

Ny utrustning invigs av företag, rektor och lärare.
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Vi tipsar om!
Mattecentrum
KomTek
Problemlösarna
Blixtlåset
Möjligheternas Värld
Ingenjörsvägen.se
Framtidsresan
Volvosteget
Womengineer
Sverige tar matchen
Tekniksprånget
Mekatronik
Yrkes SM i Umeå

Riksföreningen Teknikcollege
Sverige

Kommande möten

Vi är numera 27 godkända regioner inom Teknikcollege
samt 143 enskilda utbildningsanordnare.
ca 2000 företag samverkar inom konceptet och i dagsläget
finns 890 företagsrepresentanter i lokala och regionala
styrgrupper.

2014-05-20 Möte Granskningskommittén
2014-06-16/17 Föreningsmöte RTS, Luleå
2014-08-27 Strategidag
2014-09-16 Möte RTS styrelse
2014-09-18 Möte Granskningskommittén
2014-10-09 Kampanjdag
2014-11-05 Föreningsmöte RTS, Uppsala
2014-11-05 Möte RTS styrelse
2014-11-06 Rikskonferens, Uppsala
2014-11-27 Möte Granskningskommittén

Regioner i process att återcertifieras är:
Teknikcollege Kronoberg
Teknikcollege Västra Småland
Teknikcollege Skaraborg
Teknikcollege Hälsingland

Certifierade regioner är varmt välkomna att
inkomma med förslag, frågor och synpunkter inför
dessa möten. Dessa förmedlas via kansliet.

Nyligen certifierade:
Teknikcollege Södra Vätterbygden, Teknikcollege Sydost
och Teknikcollege Halland återcertifierades i början av 2014

GLAD PÅSK

FÅR DU INTE VÅRT NYHETSBREV I DIN
INKORG? SKICKA ETT MAIL TILL
info@teknikcollege.se

WWW.TEKNIKCOLLEGE.SE

önskar kansliet

@teknikcollege
5

GILLA OSS PÅ

