I vårt regionala nyhetsbrev nr nr 1 2020
innehåller en uppdatering av nuläget i
Teknikcollege Södra Vätterbygden och våra fyra
kommuner Habo, Mullsjö, Vaggeryd och
Jönköping. Just nu arbetar vi fram lokala och
regionala handlingsplaner efter att ha genomfört
självskattningar i arbetslag och styrgrupper.
Detta är en del av Teknikcollege kvalitetsarbete. Vi
håller också på att komplettera rutiner för
samverkan och vårt arbetssätt inför vår
återcertifiering av en ny femårsperiod.

Vi berättar mer om Teknikcolleges nationella och
regionala samarbete med Ung Företagsamhet kring att
tänka nytt, innovation och entreprenörskap.
Följ oss gärna på Facebook för uppdateringar om vad vi
arbetar med, tips och inspiration och vad som händer i vår
region Teknikcollege Södra Vätterbygden. Gilla och dela
den till dina vänner och bekanta, tack!
Den nationella enkätutvärderingen som genomförts under
hösten ska analyseras. Vad uttrycker och efterfrågar
företag, lärare och elever i samverkan inom Teknikcollege
Södra Vätterbygden? Detta ligger till grund för vårt
utvecklingsarbete tillsammans med den självskattning
kopplat till Teknikcollege 8 kriterier som genomförts under
januari månad. Allt detta lyfts i styrgrupperna och vidare
till skolor och företag nu i februari och framåt. Eleverna
föreslår att vi ska utveckla mer samverkan kring
arbetslivets medverkan i utbildningen och önskar att
följande prioriterades: Fler studiebesök på företag, Mer
praktik på företag, Visa tydligare hur olika delar av
utbildningen hänger ihop med mitt framtida jobb, Mer
samarbete mellan lärare och företag. Mer moderna
maskiner och utrustning, Vi kommer att ta vara på de
utvecklingsmöjligheter som kommit fram i enkätsvaren
och ta med dem i vårt förbättringsarbete.

Vad ska jag göra efter studenten eller vart ska jag jobba i sommar? Så här års väcks
tankarna på sommaren eller framtiden som väntar. En av södra Sveriges största
jobb- och utbildningsmässor, JobbGPS, arrangeras i Värnamo 6 mars 2020. Klasser
är varmt välkomna att besöka mässan. Här är inspiration från ett annat besök på
utbildningsmässa i november då ED-gymnasiets teknikelever besökte SACO-mässan
i Stockholm: https://teknikcollege.se/nyheter/vilka-mojligheter-finns-efter-gymnasiet/

Teknikcollege har ett nationellt och regionalt samarbete med Ung
Företagsamhet och föreningen Blixtlåset (en innovationstävling för
gymnasieelever) kring att tänka nytt, utveckla innovationsförmåga och
entreprenörskap/entreprenöriella förmågor. Teknikcollege bidrag för att
öka företagens framtida innovationsförmåga är att ge studerande på
industrirelevanta utbildningar en tidig introduktion i innovationsprocessen.
UF-företagare runt om i landet ställer ut sina affärsidéer på de regionala
UF-mässorna. Vårt datum är 27 februari 2020 på Elmia. Teknikcollegestuderande på Fenix och ED kommer att vara utställare. Besök gärna
mässan och samtala med eleverna om deras olika ansträngningar för att
nå dit de är idag. Många av dem tävlar i olika kategorier. Teknikcollege

följer med spänning bl a Årets produktutveckling, Årets innovation och
Årets samhällsentreprenör. Missa heller inte att ge yngre elever möjlighet
att besöka mässan på Elmia denna dag. Läs mer om samarbetet här:
https://teknikcollege.se/nyheter/ny-metod-ger-sammanhalleninnovationsprocess-i-skolan/

Eleverna på ED startar sitt lärande kring innovationer med deltagande i
DECA Idea Challenge under höstterminen slut i årskurs 1. Eleverna på
Fenix ges möjlighet att utveckla sin innovationsförmåga genom
entreprenörskapskursen vårterminen i årskurs 1. Lärandet följs upp i olika
ämnesövergripande arbeten bl a i årskurs 3. Just nu förbereder eleverna
på Fenix sig inför medverkan i Blixtlåset och resa till Tjeckien. En av

regionfinalerna arrangeras i Värnamo den 26 mars. Välkomna att besöka
tävlingen med eller utan elever för att lära dig mer om ungdomars
innovationer och upplägget så kanske ni kan vara med och stötta elever
nästa omgång.

Besök Produktionsmässorna på Elmia 12-15 maj. Gymnasieklasser
välkomna på besök, fri entré. Tänk på att alla besökare måste registrera
sig via Elmias hemsida och skriva ut personliga entrébiljetter att ta med för
att ha tillträde till alla mässhallar. TC-montern kommer att vara bredvid
SKTC stora monter där bl a tävlingen skärande bearbetning i Yrkes SM
äger rum. På fredagen 15 maj kommer ungefär 200 elever från årskurs 8
runt om i länet att besöka Elmia genom vårt samarbete Teknikspåret.
Särskild anmälan snarast till detta arrangemang. Kontakta Malin för mer
information om det.
Här är mer information om mässorna: se film här:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=CIZMURtuJs&feature=emb_logo

Välkomna att vara med!
5 mars handledarutbildning för samverkansföretagen som tar emot elever
på arbetsplatsförlagt lärande och lärare yrkesprogram TC-certifierade
utbildningar på Fläkt Group, Jönköping. Anmäl ert intresse att vara med till
Malin.

1 april, Jönköping Ambassadörsutbildning för vår region Södra
Vätterbygden åk 1 och åk 2 elever på TC-certifierade utbildningar, gärna
från olika inriktningar. Deras första uppdrag blir att guida mindre grupper
med årskurs 8 elever på Produktionsmässorna på Elmia 15 maj.Anmäl ert
intresse att vara med till Malin.

3 april IGEDAY En dag då tjejer får komma till ett företag som jobbar med
teknik på något sätt för att få veta mer om hur det är att vara ingenjör.
Flera företag deltar. Husqvarna Group i Huskvarna bjuder in intresserade
tjejer som studerar på gymnasiet TE och NA. Särskild anmälan till denna
aktivitet. https://sv.igeday.com/product/husqvarna/

Inspiration från andra regioner för att öka attraktiviteten för
teknikbranschen och stärka samverkan:
Dags att skörda frukterna av SKM – status, kvalitet och matchning.
Exempel på nyheter har arbetats fram inom tema validering,
kvalitetssäkrad APL och ökad attraktionskraft.
Tretton utbildningsanordnare runt om i landet är nu godkända som
testcenter för Industriteknik BAS. En av dem är Fenix Kunskapscentrum i
Vaggeryd, som validerar inom svets. Validering av industrikompetens är
viktigt för alla som inte har papper på sin arbetslivserfarenhet. Det ökar
rörligheten på arbetsmarknaden och är också ett bra verktyg för företag att
kolla av sitt eget behov av kompetensutveckling. Det är också ett sätt att
kolla att elever på teknik- och industriutbildningar har rätt kompetens med
sig ut på arbetsmarknaden. Vi berättar mer på en nätverksträff på Fenix
den 18 mars. Save the date!
https://teknikcollege.se/…/validering-av-kompetens-ger-oka…/

Svensk industrivalidering är namnet för det branschgemensamma arbetet
som omfattar dels en branschgemensam validering, dels en
branschspecifik validering. Läs mer om validering på skärteknikcentrums
hemsida https://sktc.se/svensk-industrivalidering/

Praon för årskurs 8 och 9 i grundskolan kan bli en tidig och viktig insats för
att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen. Bra relationer lönar sig,
inte minst när de byggs tidigt i livet. Nu finns ett nytt inspirationsmaterial för
företag med tips på hur både högstadieeleverna och näringslivet ska få ut
så mycket som möjligt av prao-perioden.
https://teknikcollege.se/prao/

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är avgörande för att yrkesutbildningen ska
få sådan kvalitet, djup och verklighetsförankring att eleverna blir

anställningsbara. Genom Teknikcolleges temaområde Kvalitetssäkrad ALP
ger en strukturerad kontakt mellan lärare, elev och handledare under APLperioden där det digitala verktyget underlättar dokumentation och
kommunikation. Inom temaområdet utvecklas bland annat:
Ett digitalt planerings- och uppföljningsverktyg
En handledarutbildning för ökad kvalitet och värdegrund
En APL-utbildning riktad till styrgrupper, rektorer och nämnder
https://teknikcollege.se/nyheter/apl-ar-en-mojlighet-for-foretagen-att-larakanna-sina-framtida-medarbetare/

Se kommande aktiviteter med länkar till inbjudningar i vår kalender på
regionala webben under www.teknikcollege.se (välj målgrupp längst upp,
sedan Södra Vätterbygden och scrolla ned på startsidan, under
"dokument" finns kalendern.)

I nästa nyhetsbrev i april berättar vi mer om hur Teknikcollege arbetar med
inkludering, mångfald och hållbarhet samt vad som hänt tills dess och
nyheter inom Teknikcollege att känna till för fortsatt planering inför ett nytt
halvår av 2020 och ett nytt läsår. Till dess får ni alla ha en fin tid!
Hälsningar Malin
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