I vårt regionala nyhetsbrev nr 3 2019 berättar jag
om vad samverkansplattformen Teknikcollege innebär
nationellt och regionalt och återger vad som hänt och
händer under hösten genom vår samverkan. Vi har fått
återkoppling från Industrirådet kring vår återcertifiering:
Industrirådets samlade bedömning är att samverkan och
arbetet inom Teknikcollege Södra Vätterbygden fungerar
bra men att det samtidigt finns utvecklingspotential. Det
finns ett stort engagemang och många aktörer som är
villiga att arbeta åt samma håll. Fokus för regionen
framöver är att skapa en tydlig struktur för vad
Teknikcollege Södra Vätterbygden ska vara för alla
inblandade, vad regionen ska arbeta mot, vilka insatser

som ska genomföras samt tydliggöra rollfördelning och
styrgruppsarbete. Regionen behöver också fler
samverkansföretag. Följ oss gärna på Facebook, sök
Teknikcollege Södra Vätterbygden hälsar Malin
Blomqvist, processledare.

1. Aktuellt från Rikskonferensen och Riksföreningen
Teknikcollege Sverige
En Teknikcollegecertifierad utbildning ska ge studerande den kunskap som
eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare att erbjudas jobb eller
fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri fortsatt
ska vara konkurrenskraftigt. Den 21 november ägde den årliga
Rikskonferensen med temat Så framtids säkrar vi industrilandet Sverige
rum. Dags att implementera nya verktyg för högre kvalitet! Samtala mer
kring vad teknikcollege medverkar till. Använd artikel från vårt besök på
rikskonferensen på din arbetsplats:
https://teknikcollege.se/nyheter/framtidssakra-var-samverkan-inom-

teknikcollege-sodra-vatterbygden/

Här hittar du rikskonferensens seminarium i pdf-format, nya
inspirationsboken kring olika aktiviteter bl a tidiga insatser Den röda
tekniktråden i digital form: https://teknikcollege.se/nyheter/material-franrikskonferensen/

Nyhet kopplat till PRAO-upplägg årkurs 8-9 på Teknikföretag, ett
stödmaterial i form av filmer, se mer via webben:
https://teknikcollege.se/prao/

Många har efterfrågat bättre möjligheter att utvärdera och följa upp
effekterna av att arbeta med Teknikcollegekonceptet. Nu utvecklas nya
digitala processer och verktyg för att säkerställa att verksamheten inom
Teknikcollege fokuserar på rätt utmaningar.
https://teknikcollege.se/nyheter/battre-kvalitetssakring-inomteknikcollege/?fbclid=IwAR3Hnpn_fHQC-t2po41oSmmM5wIl6WM6_dd4moG-3VGIimL0lNoxYE-J_s

Inspiration från vår egen region:
Lunchseminarium Nystart för Teknikcollege Södra Vätterbygden 11
november 2019
Tankar kring Teknikcollege i stort och inspiration kring vad som erbjuds
nationellt, ett givande lunchmöte! Stort tack till alla som var med och
bidrog! Läs gärna mer om arrangemanget här:
https://teknikcollege.se/nyheter/nystart-for-teknikcollege-sodravatterbygden/
Nu ser vi fram emot gemensamt arbete kring ny målbild och nya
handlingsplaner kring samverkan skola-arbetsliv med lokala företag som
ger mervärden för våra målgrupper i våra fyra kommuner på flera olika
sätt. Vi gör det tillsammans!

Kompetensutvecklingsdag för lärare på TC-utbildningar
på Elitfönster för nätverkande och lärande kring LEAN.
https://teknikcollege.se/nyheter/kompetensutveckling-tema-lean-for-lararepa-tc-utbildningar/

Gymnasievalet för eleverna i årskurs 9 närmar
sig https://teknikcollege.se/nyheter/teknikcollege-mojligheternasutbildning/

Inspiration för att öka attraktiviteten för teknikbranschen och stärka
samverkan:
Elmia – en mötesplats för lärande kring Teknikindustrin. Mässan
Subcontractor 12-15 november gav besökarna massor av inspiration kring
innovationer till alla er som gillar tänka nytt och kreativt. Tips till skolor:
Innodex kan bli en flygande start för eleverna på arbetet med hållbarhet,
innovation, tävlingen Blixtlåset och senare under utbildningen UFföretagande. Planera gärna in detta till nästa hösttermin så att ni kan
besöka mässan med elever för inspiration och nya tankar kring branschen
och teknikutveckling. 10-13 november 2020. Fri entré. Simone Giertz som
bla byggt om en tesla till en truckla var en av inspirationsföreläsarna.

https://www.verkstaderna.se/article/view/687812/sa_ska_unga_lockas_till_

branschen

https://www.elmia.se/subcontractor/Nyheter-fran-elmia-subcontractor/Nyttfran-Elmia-Subcontractor1/

Teknikcollege Skaraborg, Högskolan i Skövde mfl arrangerade sin årliga
karriärlunch med syftet att säkra en del av kompetensförsörjningen och
locka fler ungdomar till industri- och teknikbranschen.
https://assarinnovation.se/karriarlunch-for-framtida-arbetskraft-ocharbetsgivare/

Kommande aktiviteter

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 )

Save the date, 12-15 maj kommer Produktionsmässorna, sex mässor i en.

Missa inte det! Teknikcollege samarbetar med Elmia kring att öka intresset
för teknikindustrin bland ungdomar. Vi planerar bl a för en
grundskoleaktivtet genom kontakt med skolornas SYV och vi söker kontakt
med tekniklärare på grundskolorna i regionen.
https://www.elmia.se/produktionsmassorna/
Till sist…Du som lärare på gymnasiet missar väl inte att anmäla er till att
delta i Solbilsracet som arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län?
Anmälan snarast - före julhelgen. Arbeta med bilar under vårterminen och
tävla under Klimatveckan i september. Vi tipsar också om
innovationstävlingen Blixtlåset nu i vinter, regionfinaler i mars.

Jag önskar dig en riktigt God jul och Gott Nytt År – det kommer bli
spännande att följa utvecklingen i vår TC-region under det nya
decenniet. Tänk nytt, gör nytt – vilka möjligheter! Hälsningar Malin

I nästa nyhetsbrev i februari kommer jag att berätta mer om Teknikcolleges
nationella och regionala samarbete med Ung Företagsamhet kring att
tänka nytt och arbeta med entreprenöriella förmågor, innovation och
entreprenörskap.

Jag återkopplar också till den årliga nationella enkätutvärderingen som
genomförts under hösten. Vad är resultatet i vår region? 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 görs i januari 2020.
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