Sommarhälsning och nyhetsbrev 3 2020
För några veckor sedan kom beskedet att vår
Teknikcollegeregion Södra Vätterbygden godkänns som
Teknikcollege för en certifieringsperiod om 5 år. Ett viktigt
avstamp, nu ser styrgrupperna framåt, implementerar
och skapar förändring i verksamheterna och inom
samverkan utifrån pågående utvecklingsarbete! Jag är

glad och tacksam över engagerade människor i vår
Teknikcollege-region. Det är så roligt att nio månaders
intensivt arbete gav resultat! Nu gäller det att sprida
glada nyheter vidare så att vi blir ännu fler som
samverkar för regionens kompetensförsörjning på olika
sätt samt att fortsätta förankra och implementera
Teknikcollege-konceptet ytterligare. Min sommarhälsning
ger några glimtar från regional samverkan på olika sätt.
En artikel om vår region har publicerats på nationella
webben
https://teknikcollege.se/nyheter/region-sodravatterbygden-atercertifierat-inom-teknikcollege/
Klicka gärna in på länkarna nedan utifrån intresse så får
du veta mer! Lästipsen riktas omväxlande till skolpersonal
samt er på företagen och kommunerna, region Jönköpings
län mfl som är engagerade i samverkan skola- arbetsliv,
kompetensförsörjningsfrågor.

Aktuell nationell fråga ang regional samverkan kopplat till
kompetensbehov
Den statliga utredaren Lars Stjernkvist fick i uppdrag av regeringen att
inventera hur utbildning bäst kan planeras och dimensioneras utifrån
regionala och nationella kompetensbehov. Utredningen föreslår att
arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra utbudet av gymnasial
utbildning.
https://www.svd.se/staten-bor-ta-okat-ansvar-for-gymnasiet

https://teknikcollege.se/nyheter/industrins-parter-valkomnar-forslag/

Validering
Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tillsammans tilldelats
11,5 miljoner kronor ur EU:s socialfond för att möta coronapandemins
konsekvenser för tillverkningsindustrin. Det innebär att det gemensamma
projektet Framtidssäkrad industri nu drar igång. Projektet genomförs i
samverkan med industrins parter inom Svensk industrivalidering
tillsammans med Unionen. Vi inom Teknikcollege SV arbetar med
validering genom Fenix Kunskapscentrum, ackrediterat testcenter i
Vaggeryd.
https://utveckling.rjl.se/nyheter/?id=52706

Teknikcollege Södra Vätterbygden sprider goda exempel vidare och vill
gärna uppmärksamma en studerande på den Teknikcollegecertifierade
utbildningen Industritekniskt program på Bäckadalsgymnasiet vars goda
insats under praktikveckor nu lett till en lärlingsanställning, och företaget
Jobro´s satsning på lärlingsutbildning.

https://teknikcollege.se/nyheter/ny-gymnasial-larlingsanstallning-ijonkoping/

Teknikcollege-stipendier
Sjung om studentens lyckliga dar... Tänk vilken fin inramning det vackra
sommarvädret gav alla studenter! Det är de väl värda efter en annorlunda
vår med distansundervisning. I samband med avslutningsceremonierna
klassvis på skolorna delades Teknikcollege Södra Vätterbygden´s
stipendier ut till avgångselever på Teknikcollegecertifierade utbildningar
som på olika sätt utmärkt sig. Grunden för stipendierna är intresse av en
framtida yrkeskarriär inom teknikbranschen, god social kompetens och en
personlig drivkraft att lära och utvecklas samt intresse både för de
teoretiska och de praktiska delarna i utbildningen.

Elmia dalen 29-30 juni 2020
Delta från din plats i Sommar-Sverige! 29-30 juni pågår den digitala

mötesplatsen Elmiadalen. Programmet lyfter teman som inhemsk
försörjning, internationell samverkan, miljöfrågor, hälsa och social
hållbarhet, kompetensförsörjning, stadsdelsutveckling, krisberedskap och
naturligtvis möjligheterna med ny teknik. Elmiadalen är öppet för alla beslutsfattare, politiker, influencers och allmänheten. Mer information finns
här: https://www.elmia.se/elmiadalen/

Save the date 1 oktober 2020.
Jönköpings län´s tre Teknikcollege fortsätter vår positiva samverkan med
att bjuda in våra certifierade utbildningar och representanter från
grundskolorna i länet till en gemensam kompetensutvecklingsdag på temat
Ungdomars utbildningsval. Teknikcollege har ett pågående samarbete
med Ungdomsbarometern som gör en målgruppsanalys kring tjejer som
väljer bort yrkesprogram. Vi berättar mer om resultatet av den analysen på
konferensen och gör en workshop kring hur vi kan utforma Öppet Hus och
andra aktiviteter.
Vi kommer att vara i region Södra Vätterbygden och återkommer med mer

information i inbjudan i augusti, utifrån rådande riktlinjer, och ber er därför
att boka in detta datum redan nu innan sommaruppehållet.

Tips!
Det här verktyget är till för dig som i ditt yrke har möjlighet att utmana
stereotypa föreställningar och normer kring tjejers och killars karriärval. Du
kan vara pedagog, studie- och yrkesvägledare, rektor eller
verksamhetschef eller handledare för studerande/elever i en verksamhet
eller företag. Verktyget är framtaget i samarbete mellan Region Kronoberg,
Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege i Kronobergs län.
http://vagavaljayrke.se/
http://vagavaljayrke.se/2018/08/17/pa-ingenjorsfronten-intet-nytt/

Jäj är en portal för jämställdhet och jämställd regional tillväxt i Jönköpings
län. Bakom Jäj står Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings
län med finansiering från Tillväxtverket

https://jajkpg.se/

Klimatveckan Jönköpings län genomförs 16 - 23 september 2020
Klimatveckan arrangeras varje år av Klimatrådet sedan 2014. Årets stora
konferens under Klimatveckan är Plusenergiforum - i år med temat
hållbara transporter och hållbart resande. Konferensen är digital,
kostnadsfri och öppen för alla. Klimatveckan möjliggörs av många
privatpersoner och långt över 100 olika organisationer. Här kan du ta del
av mer information https://rjl.se/energikontoret/plusenergiforum/program2020/

Sommarläsning

Kompetensförsörjning
Tillväxtverket och Region Jönköpings län har tittat närmare på
arbetsmarknadsläget i Jönköpings län inom branscherna:
Tillverkningsindustrin, IT, bygg, transport och logistik, vård och omsorg
Ta del av analyser, slutsatser och rekommendationer genom att ladda ner
rapporten i sin helhet: https://tillvaxtverket.se/varatjanster/publikationer/publikationer-2019/2019-11-18kompetensforsorjning-i-jonkopings-lan.html

Jag vill tacka alla exempelvis lärare, skolledare, SYV och övrig
skolpersonal för ert engagemang för att förankra arbetet med
Teknikcollege såväl lokalt som regionalt i våra fyra kommuner Habo,
Mullsjö, Vaggeryd och Jönköping. Tack alla härliga människor på våra
samverkansföretag som bidrar med sin tid, kunskap och engagemang, ni
är alla så betydelsefulla. Tack till tjänstepersoner och politiker i
kommunerna som skapar förutsättningar för utveckling och nyskapande,
tack för tio månader då vi har arbetat för att utveckla samverkan inom
ramen för Teknikcollege.

Jag önskar er alla en fantastisk sommar!
Malin
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