Nyhetsbrev nr 5 oktober 2020

Hej!
Då var det alla redan mitten av oktober! Tiden går fort när man har roligt,
helt enkelt. Här kommer några glimtar från den senaste månaden och
några nyheter för kännedom.

Teknikcollege kommer att genomföra en nationell enkätundersökning
under hösten där länkar skickas ut till tre målgrupper, studerande årskurs 3
och studerande på sista terminen på vuxenutbildningen, skolpersonal
gymnasiet och företagsrepresentanter. För vårt fortsatta utvecklingsarbete,
hoppas vi på stort deltagande för att få in synpunkter som underlag. Vi
arbetar också för att följa upp våra olika samverkansföretag under hösten
och samtala om de avsiktsförklaringar som skrivits/ska skrivas. Detta är en
del i vårt kvalitetsarbete, liksom enkätundersökningen. Vilka möjligheter till
samverkan finns nu och framåt utifrån rådande förutsättningar?

Teknikföretagen kommer att göra en riktad kampanj i november kring
Industritekniska programmet med bl a information till vårdnadshavare och
ungdomar som ska söka till gymnasiet.

I augusti fattade Regeringen beslut om nya kursplaner i grundskolan . Det
har varit en del debatt och några detaljer kan komma att ändras. De gäller
från och med juli 2021. Teknikämnet kommer ha tre beskrivna förmågor, i
ställer för fem. Både syftet, förmågorna och det centrala innehållet lyfter
teknikens relation till människa, samhälle och miljö högt upp i texten.

Skolverket har en pågående betygsutredning och arbetsprocess kring
kursutformning eller ämnesutformning på Teknikprogrammet. Remiss är
ute just nu fram till 5 december 2020. Förslag finns om att ha ämnen med
nivåer där det ges betyg efter varje nivå.

Klicka gärna in på länkarna nedan utifrån intresse så får du veta mer om bl
a kommande aktiviteter! Lästipsen i nyhetsbrevet riktas omväxlande till
skolpersonal samt till er på våra samverkansföretag och andra runt om i
kommunerna, region Jönköpings län mfl som är engagerade i samverkan
skola- arbetsliv och kompetensförsörjningsfrågor i stort och Teknikcollege i
synnerhet.

Aktuellt

5 november 2020 kl 8.30-16, Handledarutbildning
Teknikcollege i Sverige har en bra och genomtänkt handledarutbildning
som ger bra verktyg för den som ska ta hand om nyanställda eller inhyrd
personal. Den är ett erbjudande till Teknikcollege´s samverkansföretag och
en del i ert arbete för att säkra kompetensförsörjningen. Nästa tillfälle för
en mindre grupp som träffas på plats är torsdagen 5 november i
Vaggeryd/Skillingaryd. Intresseanmälan till
malin.blomqvist2@jonkoping.se så snart som möjligt, senast måndagen 2
november kl 09 så återkommer jag med mer information om dagen.

SYV-träff – ett samtal om industrin idag och i framtiden
Regional styrgrupp för Teknikcollege Södra Vätterbygden arbetar för att
möta upp studie- och yrkesvägledare på grundskolor och Teknikcollegecertifierade utbildningar under hösten. Det är värdefullt och viktigt att nå ut
till grundskolorna för ett samtal kring industrin i vår region idag och i
framtiden. Vad innebär olika yrken inom industrin i verkligheten? En SYVträff i Jönköping förläggs till den 9 november kl 14.30. Anmälan till
malin.blomqvist2@jonkoping.se så snart som möjligt, senast 6 november.
På gymnasievalwebben finns mer information om Teknikcollege Södra
Vätterbygden samt länkar vidare till respektive utbildning för den som vill
veta
mer. https://gymnasieval.jonkoping.se/gymnasieprogram/teknikcollege.ht
ml

Visa gärna era elever och deras vårdnadshavare framtida möjligheter inom
teknikindustrin. Samtala kring vad kan man göra i arbetslivet några år efter
gymnasieexamen. Ett sätt att ta nästa steg på arbetsmarknaden kan vara
en utbildning på Yrkeshögskolan i Jönköping.

Se exempel på filmklipp här: https://ju.se/studera/valj-utbildning/yhutbildning/faltservicetekniker----mobila-arbetsmaskiner.html

Industrirådets seminarieserie livesänds - En gymnasieskola som
öppnar dörrar
21 oktober del 2 kl 9-10 Vem bör utbilda för industrins behov?
https://www.industriradet.se/livesant-seminarie-21-oktober-vem-bor-

utbilda-for-industrins-behov-sa-kan-enskilda-och-kommunala-skolorsamverka/
5 november del 3 kl 9-10 Attraktiva yrkesutbildningar tar höjd för livslångt
lärande. Regeringens särskilda utredare Lars Stjernkvist presenterade i
juni den omfattande dimensioneringsutredningen av gymnasieskolan. Den
visade bland annat att många elever väljer högskoleförberedande program
trots att de vill jobba och inte läsa vidare efter gymnasiet. Valet gör att
många hoppar av gymnasiet. Hur kan vi öka attraktiviteten på tekniska
utbildningar, förbereda gymnasisterna för ett livslångt lärande och säkra
företagens kompetensförsörjning? https://www.industriradet.se/livesantseminarie-5-november-attraktiva-yrkesutbildningar-tar-hojd-for-livslangtlarande/

Livesändningen kommer också att kunna ta del av i efterhand.

Ungdomars utbildningsval

Teknikcollegeregionerna Södra Vätterbygden, Höglandet och Västra
Småland samt Sydost och Skaraborg, arrangerade en uppskattad digital
inspirationseftermiddag med temat Ungdomars utbildningsval på den
nationella kampanjdagen för Teknikcollege, 1 oktober. Här är en
sammanfattning från eftermiddagen, även med reflektioner kring vad som
är viktigt när skolorna ordnar aktiviteter för grundskolelever mfl där Öppet
Hus är den viktigaste informationskällan för ungdomarna:
https://teknikcollege.se/nyheter/inspirationseftermiddag-kring-ungdomarsutbildningsval/

Jag passar på att uppmuntra dig att gärna samtala kring ungdomars
utbildningsval och möjligheter inom teknikindustrin med dina kollegor på
din arbetsplats och med ungdomar och deras vårdnadshavare i din närhet
– det blir säkert spännande samtal!

Slutkonferensen för Teknikcollege nationella ESF-projekt Status,
kvalitet och matchning, The Factory, livesändes den 8 oktober 2020.
Genom samverkan i Teknikcollege skapas mervärden på olika sätt. Status,
kvalitet och matchning - för att långsiktigt kunna stärka, utveckla och
bibehålla en matchning mellan företagens kompetensbehov och det
utbildningarna levererar i output av arbetskraft. För mer information och
inspiration kring SKM och de nya verktygen, ta gärna del av nytt
filmmaterial samt delar av livesändningen på Teknikcollege Youtube kanal
alt via denna länk https://teknikcollege.se/nyheter/the-factory-en-heldagdar-vi-presenterade-vara-viktigaste-leveranser-fran-skm/

Vår regionala styrgrupp har fattat ett inriktningsbeslut kring att våra
Teknikcollege-certifierade utbildningar ska arbeta med innovation och
entreprenörskap i utbildningarna och att vi genom deltagande i Blixtlåset
ger eleverna på ungdomsgymnasiet dessa möjligheter. Detta arbete kan
läggas upp på olika sätt. Mer om Blixtlåset, Svenska
Gymnasiemästerskapen för Innovatörer, i stort finns här:
https://liu.se/cetis/nyhetsbrev/2020-2-blixtlaset-svenska.shtml

Blixtlåset är ett samarbete mellan svenska industriföretag, Teknikcollege
Sverige och ett antal entusiastiska gymnasieskolor. Tillsammans vill vi
göra tävlingen till en mötesplats för alla inom gymnasiesverige som vill

satsa på aktiverande lärande, entreprenörskap, moderna arbetsformer och
kreativa och utvecklande projekt. Senare i utbildningen kan eleverna ges
möjlighet att ta sin innovativa idé vidare till marknaden genom att driva UFföretag.
Riksfinalen i Blixtlåset 2020 genomfördes 14 oktober då 12 lag runt om i
landet fick möjlighet att pitcha sina innovationer och prototyper för en
nationell jury. Läs mer om finalen 2020 och det som väntar inför nya
omgången under vinter-våren 2021 här: https://www.xn--blixtlsetb3a.se/ för att underlätta er planering av ert lokala Blixtlås-arbete.

Industritekniska programmet på Fenix har flyttat in hos
samverkansföretag
https://teknikcollege.se/nyheter/industritekniska-programmet-pa-fenixkunskapscentrum-flyttar-in-hos-samverkansforetaget-aq-enclosure/

Vi sprider vidare:
Rapport från Teknikföretagen: Klimatet brinner – vem släcker? För att lösa
klimatutmaningen behöver vi agera på många plan. Vi behöver alla som
individer fundera över hur vi äter, konsumerar och transporterar oss. Men
Teknikföretagen tror också att alla har att vinna på att stärka kopplingen
mellan miljö- och klimatfrågor och teknik. Där finns framtidens jobb med att
utveckla mer hållbara lösningar och produkter.
https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/rapporter/2020/klimatetbrinner---vem-slacker/

Vi tipsar grundskolorna om filmer från Yrkesambassadörer i
Östergötland.
https://www.industridag.se/yrkesambassadorer/

Rikskonferensen för Teknikcollege i Norrköping är framflyttad till 16
mars 2021, boka gärna in detta datum redan nu, om du har intresse
av att vara med.

Nästa nyhetsbrev med inspiration och goda exempel till er som följer
Teknikcollege Södra Vätterbygden skickas ut i början av 2021.

Ha en fortsatt fin höst och lycka till med allt lokalt arbete för att synliggöra
Teknikcollege-samverkan och skapa mervärden runt om i våra fyra
kommuner!
Många hälsningar Malin Blomqvist
Processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden
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