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Ny lokal ordförande i Vaggeryd hälsas välkommen
Leif Sönnichsen, HR-chef på Ekets Uppåkra i Skillingaryd är vår nya lokala
ordförande i Vaggeryds kommun. ”Vi samverkar med skolan för att detta
är ett sätt att rekrytera medarbetare i framtiden. Genom Teknikcollege
skapar vi förutsättningar att ungdomar blir intresserade av att läsa
tekniska utbildningar.” säger Leif.
Teknikcollege Södra Vätterbygden startar samarbete med
vuxenutbildningen i Jönköping och Veldi Kompetens genom att
industritekniska programmet också blir certifierat inom Teknikcollege.
Regional styrgrupp ser många olika slags mervärden. Läs senaste

nyhetsartikeln i vårt flöde: https://teknikcollege.se/nyheter/industritekniskaprogrammet-pa-vuxenutbildningen-jonkopings-kommun-blir-en-del-avteknikcollege-sodra-vatterbygden/

Vi har haft ett prioriterat arbete vid terminsstart att uppmärksamma och
synliggöra Teknikcollege lokalt i samverkan med lokala företag på våra
certifierade utbildningar. Exempelvis har Malin och Leif, vår nya lokala
ordförande i Vaggeryds kommun, medverkat digitalt vid uppstarten för alla
studerande vid en Teknikcollege-certifierad utbildning på Fenix. AQ
Enclosure representerades likaså av Per-Johan. Delar av Fenix
verksamhet flyttar nu in i nya lokaler hos just AQ Enclosure, vilket ska bli
spännande att följa.
Erik Dahlbergsgymnasiet har arrangerat och genomfört ett Innovation
Camp tillsammans med SAAB Avionics Systems och Ung Företagsamhet

med eleverna på teknikprogrammet, åk 2. Malin har varit ute och mött alla
nya studerande på Teknikprogrammet årskurs 1 på ED och deras
mentorer klass för klass för en kort introduktion av vad Teknikcollege är.
Husqvarna Group och Fläkt Group medverkade digitalt med hälsningar
som uppskattades på plats. I början av september följdes detta upp med
att synliggöra samverkan skola-arbetsliv på en personalkonferens för
Teknikprogrammets olika lärare på ED.

Inbjudan till 1 oktober gemensam digital konferenseftermiddag för
skolornas personal med temat ungdomars utbildningsval
Den 1 oktober är det en nationell kampanjdag för TC. I samarbete med de
båda andra Teknikcollege-regionerna i Jönköpings bjuder vi in till en digital
eftermiddag med temat Ungdomars utbildningsval. Ulrik Hoffman berättar
mer målgruppsanalys som Ungdomsbarometern genomfört kring
ungdomars gymnasieval och Erika Falk, President HI TECH at Jönköping
University, föreläser om att vara tjej på en killdominerad utbildning. Vilka
för- och nackdelar finns det och vad kan skolan göra för att locka fler tjejer
att välja tekniskt inriktade utbildningar? Vi gör en workshop kring hur vi
kan utforma aktiviteter för ökad kännedom om och ökad attraktion för våra
utbildningar. Kan vi bli mer digitala eller hitta nya lösningar istället för
Öppet Hus eller mässor? Målgruppen är båda lärare och studie- och
yrkesvägledare, dels på årskurs 7-9, dels på vår Teknikcollege-certifierade
program. Skolledning är också välkomna att delta. Anmäl dig här:
https://forms.gle/WBz2MaLBoFRJJrHj9 för att senare få en länk till vår
digitala konferenseftermiddag

Aktuellt från sommaren och uppstarten av andra halvan av 2020

I samband med avslutningsceremonierna klassvis på skolorna i juni
delades Teknikcollege Södra Vätterbygdens stipendier ut till
avgångselever på Teknikcollegecertifierade utbildningar som på olika sätt
utmärkt sig under gymnasietiden.
https://teknikcollege.se/nyheter/teknikcollegestipendier-sodravatterbygden-2020/

Tidiga insatser för att öka intresset: Teknik-kollo för årskurs 7-9

För andra året genomfördes ett kreativt och uppskattat Teknikkollo på
Upptech/KomTek under sommarlovet. Kapsch bjöd deltagarna från årskurs
7-9 på Teknikkollo på digitalt företagsbesök. Deltagarna var också på
Bäckadalsgymnasiet för att se hur det ser ut på ett tekniskt gymnasium
samt titta på de prylar/maskiner som var intressanta utifrån det de arbetat
med på kollot. Min reflektion efter besöket hos Teknikkollo i somras är att
inte underskatta betydelsen av att ge grundskolelever förebilder och att
skapa tillfällen för möten där de får samtala med unga vuxna kring deras
gymnasietid. Läs gärna mer i artikeln:
https://teknikcollege.se/nyheter/ungdomar-testar-cool-teknik-pasommarens-teknikkollo/

Det pågår också många olika fortbildningsinsatser på Upptech så här i
uppstarten av terminen. Bl a NTA Skolutveckling och deras olika teman för
ökad kvalitet i undervisningen.

Innovation Camp på ED i samarbete med SAAB Avionics Systems
och Ung Företagsamhet

Ta del av upplägget för en kreativ, givande och rolig dag för alla
inblandade. Flera elever har sagt till lärare efteråt att de kan tänka sig att
jobba på SAAB i framtiden. Många elever uppskattade SAAB´s
presentation om innovation på morgonen och kände att de fick jobba aktivt
med företaget, på riktigt, under dagen.
https://teknikcollege.se/nyheter/innovation-camp-pa-erikdahlbergsgymnasiet-med-saab-avionics/

Vi sprider vidare:

...från Industrirådet: Läs mer om förslaget att i högre grad styra

gymnasial utbildning efter arbetsmarknadens behov. Flera av förslagen i
utredningen liknar lösningar som industrins parter länge försökt driva inom
ramen för industrins egen utbildningsplattform, Teknikcollege. Vi –
parterna inom Industrirådet – vill särskilt peka på tre avgörande delar:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sverige-behover-fleryrkesutbildade-33094
… från Ungdomsbarometern
Ta del av deras nyckeltal och resultat från en serie undersökningar i juni
2020 ang gymnasieelevernas distansundervisning och Covid-19:
http://www.ungdomsbarometern.se/rapportslapp-gymnasieungdomarcovid-19/

file:///C:/Users/bloal/Downloads/c-Ungdomsbarometern-2020Gymnasieelever-Covid-19.pdf

Program för klimatveckan Jönköpings län:
https://klimatveckan.klimatradet.se/
Klimatveckan genomförs den 16 - 23 september i hela Jönköpings län. I år
med fler digitala aktiviteter tillgängliga för alla. Konferensen
Plusenergiforum inleder årets Klimatvecka och tema i år är ”Framtidens
hållbara transporter och resande”. Plusenergiforum handlar om att sprida
kunskap som förstärker arbetet med klimatmålen i Jönköpings län. Tanken
är att inspirera och ge verktyg till förändring och föra Jönköpings län
närmare målet om ett hållbart samhälle.

Mer att läsa eller ta del av som fördjupning
Artikel om elevers inställning till programmeringsinslag på matematiken,
med fokus på genus. Intresset för programmering skiljer sig markant
mellan tjejer och killar på högstadiet. Matematiklärare belyser i sin
utvecklingsartikel vikten av att fånga upp tjejerna i skolans
programmeringsundervisning
https://www.skolporten.se/forskning/utveckling/skolan-tappartjejernas-intresse-for-programmering/

Elmia-dalen 2020
Ett av seminarierna berörde industrin efter Corona. Läs bla om att
ledarskapet är viktigt. Det handlar mycket om vilken kultur man har som
ledare sedan tidigare men också att ingjuta modet i medarbetarna att det
går att använda den här tiden till något bra. Det går att göra något positivt

av krisen.
https://www.processnet.se/article/view/726492/vad_hander_med_indu
strin_efter_corona

Sändningarna från Elmia under två dagar i juni finns tillgängliga i sin helhet
här:
https://www.elmia.se/elmiadalen/program/

Nya teknologier ger nya möjligheter, men kräver också kvalificerade
medarbetare. Därför är unga som gått tekniska utbildningar eftertraktade
på arbetsmarknaden https://teknikcollege.se/nyheter/for-teknikforetagensoverlevnad-ar-det-nodvandigt-att-fler-unga-soker-en-tekniskutbildning/?fbclid=IwAR2tJIVqKYnc4xBDJts5S9GGQUkChPJj2ehhYtufIOZI1U8G9CRbkru3XM

I nästa nyhetsbrev i oktober berättar vi mer om samarbetet i regionen. Vi
ger några glimtar från Fenix nya lokaler för industritekniska programmet. Vi
sprider vidare erfarenheter från vår digitala eftermiddag med bl a
Ungdomsbarometern och workshop om aktiviteter för ökad attraktion den 1
oktober. Missa inte att anmäla dig redan idag.Vi ger dig också senaste
informationen om Teknikcollege nationella tre-åriga ESF-projekt, Status
kvalitet matchning, SKM, som avslutas under hösten.
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