I vårt regionala nyhetsbrev nr 2 2020
(april) kommer du att kunna ta del av hur
Teknikcollege arbetar med innovation och
entreprenörskap samt mångfald, jämställdhet och
hållbarhet samt aktuellt från vår region kring
handledarutbildningen och nyheter inom Teknikcollege att
känna till för fortsatt planering inför ett nytt halvår, eller
på längre sikt. Tänk vad mycket kreativitet,
entreprenörskap och innovation som behövs och visas nu!
Uppmuntra människor runt omkring er för olika insatser,
stora som små.

Vårt gemensamma utvecklingsarbete inom Teknikcollege
Södra Vätterbygden har bl a resulterat i en ny regional
målbild och ny regional handlingsplan för 2020-2022 där
vår önskan och strävan är att förankra och stärka vår
regionala samverkan. Vi har därför arbetat igenom vår
regionala och lokal struktur och arbetar också för att få
fler engagerade samverkansföretag. Stort tack till alla som
engagerar sig på olika sätt. Vi kommer att presentera
våra samverkansföretag längre fram.
Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd är ett ackrediterat
testcenter för validering inom svets. Teknikcollege Södra
Vätterbygden hoppas kunna hjälpa till i denna svåra
situation genom att erbjuda samverkansföretagen kontakt
med testledare Rolf Claesson på Fenix Kunskapscentrum i
Vaggeryd. Mer information kommer inom kort på
regionala webben om hur Teknikcollege samarbetar i
Jönköpings län kring validering inom olika områden.
Senare i april träffas de lokala styrgrupperna I Jönköping
och Vaggeryd vid digitala möten för att fortsätta utveckla
de lokala handlingsplanerna inför kommande läsår och
planerar bl a för en uppstart av det nya läsåret i augustiseptember. Vi pratar också mer om Hur synliggör vi
Teknikcollege-certifierade utbildningar för olika
målgrupper, bl a årskurs 9-eleverna?
Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för
industrins kompetensförsörjning som arbetar för att skapa

rätt förutsättningar för industri, samhälle och individ att
utvecklas i takt med förändringar i omvärlden. Det är ett
samarbete som gynnar alla parter. Bakom Teknikcollege
står Industrirådet som består av ledande företrädare för
svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom
industrisektorn.
Klicka gärna in på länkarna nedan utifrån intresse så får
du veta mer! Lästipsen riktas omväxlande till skolpersonal
samt er på företagen och kommunerna som är engagerade
i samverkan skola- arbetsliv,
kompetensförsörjningsfrågor.

1. Aktuellt från första kvartalet

Inspiration från vår region Södra Vätterbygden:
När jag möter entreprenörer runt om i regionen fylls jag av framtidstro. Följ
med till Ung Företagsamhets mässa Entreprenörskap på riktigt på Elmia
och få några glimtar från UF-mässan och möten med lärare och elever
med koppling till Teknikcollegeutbildningarna i Södra Vätterbygden.
https://teknikcollege.se/nyheter/kreativitet-inspiration-och-framtidstro-paregionala-uf-massan-entreprenorskap-pa-riktigt/

Ljungbergsfonden delar varje år ut ett stipendium på 10000 kr till det UFföretag som på ett positivt sätt låtit teknik genomsyra företaget. Företaget
ska visa ett tydligt tekniskt kunnande, innovationskraft och kundnytta. Nu
är det dags att ansöka! https://ungforetagsamhet.se/ung-foretagsamhet-

sverige/sok-ljungbergsfondens-stipendium

Tips till dig som undervisar! I vår region finns en stor mängd
teknikföretag. Vissa av dem känner du säkert till sedan tidigare, andra kan
vara nya för dig. Låt de studerande reda på vad företagen som samverkar
inom Teknikcollege har för verksamhet och lär er mer om vår region
tillsammans när ni berättar för varandra om era efterforskningar.
https://teknikcollege.se/nyheter/ta-reda-pa-vad-foretagen-som-samverkarinom-teknikcollege-sodra-vatterbygden-har-for-verksamhet/

Ta tillvara barn och ungdomars innovationsförmåga och förmåga att tänka
nytt. Arbeta mer kring innovationsprocessen i skolan! Ta gärna del av
dessa konkreta samlade tips från Teknikcollege Södra Vätterbygden för
mer utrymme för ökad innovationsförmåga i undervisningen kommande
läsår.
https://teknikcollege.se/nyheter/vi-tipsar-om-inspiration-och-lardomar-kringhur-ni-kan-arbeta-med-innovation-och-entreprenorskap/

GR vill bidra med att hitta relevant material för våra utbildningsanordnare
inom våra branschspecifika kompetensråd. Här samlar de material som
kan hjälpa er som nu studerar/undervisar på distans och online.

https://kompetensrad.goteborgsregionen.se/lankar-distansundervisning/

Tips till samverkansföretagen! I januari och mars genomförde
Teknikcollege Södra Vätterbygden handledarutbildning tillsammans med
flera av samverkansföretagen i regionen. Förutom ny kunskap får
deltagarna tillfälle att byta erfarenheter med andra företag. En avslutande
övning är att reflektera över hur man kommunicerar den yrkesstolthet
deltagarna har och känner till de studerande som är på praktik. Hur kan
man uttrycka yrkesstolthet?
https://teknikcollege.se/nyheter/givande-samtal-under-teknikcollegehandledarutbildning-i-jonkoping/

Totalt har vi nu 546 elever på våra olika Teknikcollege-certifierade
utbildningar i vår region. Av dem är det 97 flickor, 1 av dem läser
industritekniskt program. Andelen flickor är 22% hos oss. Vi arbetar för att
få fler flickor att söka våra utbildningar. Det nationella målet är 30% flickor
2023.

Inspiration från andra regioner kopplat till oss för att öka
attraktiviteten för teknikbranschen och stärka samverkan:

Teknikcollege driver ett nationellt ESF-projekt kallat Status, kvalitet och
matchning. Inom ett av projektets utvecklingsområden fokuserar vi på att
skapa ökad attraktionskraft för de industrirelevanta utbildningarna. Inom
Teknikcollege genomförs årligen mängder av insatser för att öka
attraktionskraften för industrirelevanta utbildningar. Därför har vi nu
utvecklat vad vi kallar Den röda tekniktråden för ökad attraktionskraft. Kort
sammanfattat innebär det rätt insatser, i rätt tid och mot rätt målgrupp.

Ett pågående arbete hos oss i Södra Vätterbygden är därför kartläggning
av befintliga insatser/samarbeten kring teknik och skola-arbetsliv för ökad
attraktivitet för teknikindustrirelevanta utbildningar, Den röda tekniktråden
genom olika skolformer i Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköping. VI ber
därför er som är verksamma på grundskolorna alt på samverkansföretagen
att återkoppla till Malin om vad som görs. Inledande samtal förs i alla fyra
kommunerna, exempelvis utifrån arbetet med NTA Skolutveckling och
Naturskolan. I Jönköping har vi hittills bla samarbetat med Upptech och
deras verksamhet i stort samt Kom Tek Jönköping och Ung
Företagsamhet.

Inspirationsmaterialet håller på att kompletteras med ett avsnitt kring hur
man hittar lösningen på de utmaningar vi har kopplat till vår miljö och vårt
klimat med hjälp av ny teknik. Hur kan vi med teknikens hjälp forma
hållbara samhällen i framtiden? Målet är att kunna leverera boken Den
röda tekniktråden till samtliga certifierade utbildningsanordnare under
våren 2020 samt sprida den vidare även till er på företagen,
grundskolornas SYV och tekniklärare mfl. Malin kommer gärna ut till er på
grundskolorna / arbetsplatserna för att presentera Teknikcollege och
inspirera kring Den röda tekniktråden.. Hör av dig till Malin så bokar vi en
tid!

Digital version av boken: https://teknikcollege.se/wpcontent/uploads/Handboken-spreads.pdf

Fördjupande artiklar: Ta gärna del av lovord från Industriarbetsgivarna,
som är en av våra ägare! De har uppmärksammat våra prestationer
kopplat till mångfald inom industrin. ”Teknikcollege är vägen till jämställda
studie- och yrkesval. Industriarbetsgivarna har därmed valt att kraftsamla
deras arbete riktad mot unga tjejer till insatser inom Teknikcollege”
https://www.industriarbetsgivarna.se/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2020/-vibehover-forandra-unga-kvinnors-syn-pa-industrin?fbclid=IwAR2-NvtxrZZSzEw0eknJPYCVEobo0n3w_7N0UOhdMU0sUC5KWm1hlXn8Fk

TMF:s årliga rekryteringsrapport visar att trä- och möbelindustrins
konkurrenskraft blir allt svårare att upprätthålla på grund av bristen på
utbildade medarbetare.
Yrkesutbildningar är en nyckelfaktor för att komma tillrätta med
arbetskraftsbristen. 7000 personer behöver anställas inom en snar framtid.
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig hos TFM beskriver Teknikcollege
som ett framgångsrikt koncept när det gäller industrins utmaningar inom
kompetensförsörjning:
https://www.tmf.se/omtmf/nyheter/2020/02/rekryteringsrapport2019/?fbclid=IwAR1abYuZfxGuZW
gfwNpZa5NV0VMtf5V5EILxBSwxOcfbEvtw8G9FiFmGkgE

Här kan ni läsa mer om hur ett samverkansföretag, Gnotec Kinnared,
arbetar med att attrahera både tjejer och killar till sin produktion:
https://teknikcollege.se/tc-case/gnotec-kinnared-en-arbetsgivare-somattraherar/

Kommande aktiviteter, save the date

Rikskonferensen 2020 är planerad till 4 november 2020 i Norrköping med
temat Företagens medverkan i utbildningen.

Soliga vår-hälsningar, tack och uppmuntran vill jag ge till alla er i regionen
som kämpar varje dag under rådande omständigheter med nya
förutsättningar och riktlinjer i denna ovana, oväntade situation. Även tack
till er i den regionala styrgruppen som på ett engagerat arbetat med att
skapa struktur, vision och mål för vårt fortsatta gemensamma arbete. Jag
ser med spänning fram emot ett nytt läsår redan nu, då vårterminen på
sätt och vis kom av sig, även om vi alla har ställt om till digitalt arbete och
fortsätter våra pågående samarbeten efter bästa förmåga. Följ oss gärna
på Facebook, Teknikcollege Södra Vätterbygden.

Glad påsk!!!
Malin Blomqvist, processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden
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