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Vår Ordförande har ordet

Korta fakta om TcÖ

Välkomna tillbaka efter sommarlovet eller semestern. Här ser vi tillbaka
på våren 2019 och blickar fram emot höstens alla aktiviteter.

• 12 skolor i 7 kommuner

I våras fick vi beviljat projektpengar från Skolverket för att öka antalet
APL-platser, regional samordning av APL samt insamling av verklighetsnära skoluppgifter. I höst ska det bli verkstad av det.
Grattis till Norrköpings skolor! Eber/Bråvallas El- och Energiprogram samt
Realgymnasiets Teknikprogram och El- och Energiprogram, båda med ITinriktning blev teknikcollegecertifierade under våren. Det betyder att
Teknikcollege Östergötland nu har 2150 elever!
Vi har engagerat oss i #SKM, Teknikcollege nationella ESF-projekt Status,
Kvalitet & Matchning. Vi varit med och utvecklat en Ambassadörsutbildning för våra elever samt en VR-upplevelse. Jag hoppas att alla
skolor kommer att använda båda flitigt under hösten.
Över 20 av industriföretagen erbjuder PRAO för våra lärare på
Länsstudiedagen den 3 oktober! Hoppas nu att många lärare tar chansen
att komma ut och öka sina kunskaper och kontaktnät. Det här är en viktig
insats när det gäller att stärka samverkan mellan företag och skola.
Nu ser vi fram emot Industridag Östergötland som i år förlägger huvudeventet i Mjölby den 8 oktober. Självklart kommer Teknikcollege att synas både på scenen och bland
mässmontrarna. Välkommen att prova på vår VR-upplevelse. Anmälan är öppen på
www.industridag.se
Jag ser fram emot en spännande och rolig hösttermin tillsammans med er alla!
Annika Franzén, Ordförande i styrgruppen för Teknikcollege Östergötland

Ny ungdomsinspiratör i Katrineholm
Frida Nilsson är ny Ungdomsinformatör (UI) på KTC:
”Jag tog studenten på Transportprogrammet den 8 juni i år och
jag är så stolt över mitt förarbevis. Jag har under sommaren
kört långtradare hos ett åkeriföretag i Flen. Läsåret 2019-2020
ska jag jobba som Ungdomsinformatör på KTC. Jag är anställd
av KTC Intressenter, en ideell förening med 25 företag i
regionen som äger 49 % av aktierna i KTC AB.
Jag brinner för att inspirera ungdomar att också våga välja
yrkesprogram, jag är ju själv ett bevis på att mitt val, som jag
inte en enda sekund har ångrat, omgående gav jobb. Som UI
ska jag samarbeta med grundskolorna i regionen, jag ska
planera och genomföra studiebesök på KTC och medlemsföretagen i ideella föreningen, hålla informationsmöten om våra program inför val till gymnasiet,
ordna öppet hus och tjejkvällar med mera. Det ska bli jättekul att representera min ”gamla”
gymnasieskola och få inspirera högstadieeleverna att välja någon av KTC:s program.”
Industridag Östergötland
I år är det Mjölbys tur att vara värd för årets
huvudevent. Vi kommer att börja och sluta på
Kulturscenen vid Lagmansskolan på bekvämt
avstånd från buss- och tågstation. Mitt i
programmet väntar bussar för att ta oss ut på
spännande besök på något av Östergötlands
industri- och teknikföretag. Dagen kommer
dessutom att bjuda på intressanta föreläsningar,
möten, mingel, mässa och workshops.
Årets tema är ”Hållbart arbetsliv”.
Läs mer och anmäl dig på www.industridag.se

Bild

• 25 godkända gymnasieutbildningar,
3 yrkesvux-utbildningar samt 2 Yhutbildningar.
• Totalt 2150 elever
Vision 2020
Vi är regionens mest efterfrågade
industriutbildare och förser industrin
med högkompetenta medarbetare.
Detta sker genom ett nära och
framgångsrikt samarbete mellan
skola och industri.

En god arbets- och studiemiljö
är en självklarhet för oss.
Övergripande mål 2019
•

Starkare regional samordning och
samverkan

•

Ökad kvalitet i utbildningen

•

Ökad matchning (ökad
kännedom, ökad attraktivitet,
bättre matchning till jobb)

Vår regionala styrgrupp
Annika Franzén, HR-direktör på
Väderstad AB är ordförande.
Dessutom ingår i den regionala
styrgruppen: Susanne Tapper, Toyota,
Kjell Karlsson, Saab, Jens Tördal, Saab,
Mats Rosander, Siemens, Birgitta
Hammar, Katrineholm, Helena
Rasmusson, Holmen Braviken, Joanna
Engström, Arla Plast och Jens
Zetterstedt, Servistik.

Från kommunerna deltar Lena Åberg,
Motala, Gun-Inger Andersson,
Mjölby, Magnus Johansson,
Linköping, Mikael Nord, Åtvidaberg,
Magnus Ekenblom, CNG Finspång,
David Rytter/Mikael Örning,
Katrineholm och Lejla Gros,
Norrköping.
Från övriga samverkansparter
kommer Lasse Alfredsson, LiU,
Johan Andersson, Riksdagen, Betty
Malmberg, Riksdagen, Annika
Arpfors, Teknikföretagen, Malin
Engström, Unionen, Peter Hjort, IF
Metall, Lotti Bjuvander, Östsvenska
Handelskammaren, Catherine Szabo
Region Östergötland samt Elizabeth
Olivares, Arbetsförmedlingen.
Processledare TcÖ:
Mia Hasselgren-Lundberg,
mia.hasselgren-lundberg@skill.se
076-778 15 14
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Rapport från Ambassadörutbildningen i Norrköping
Under introduktionsveckan tog elever från Ebersteinska del av Teknikcolleges
ambassadörsutbildning. Sofia Ahlqvist från Skill som också varit med och utvecklat
utbildningen var utbildningsledare. Under utbildningen fick eleverna mycket information
om Teknikcollege utifrån ett regionalt perspektiv. Eleverna fick tillfälle att reflektera över
sitt eget val av utbildning, och vilka fördelar de själva kan se. Ambassadörsutbildningen
innehåller även modulen ”kommunikativ plattform” där eleverna får öva på
presentationsteknik för att kunna presentera Teknikcollege eller sig själva på ett bra sätt i en
monter eller annat sammanhang som ambassadören hamnar i. Övningarna i
presentationsteknik gjordes på ett lekfullt sätt och var mycket uppskattade av eleverna. I
slutet av veckan tilldelades alla 60 elever ett diplom och är nu goda ambassadörer för
Teknikcollege.
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Möten 2019
Regionala Styrgruppen och
Operativa gruppen:
6 september
29 november
Alltid fredagar kl. 9-12
Kom ihåg att boka VRutrustningen till alla
tillfällen då ni bjuder in
högstadieelever, t.ex.
öppet hus och
gymnasiemässor.
Maila till processledaren!
Gilla Teknikcollege
Östergötland på Facebook så
ser du vad som händer när det
händer!
Och kolla också nyheter på
www.teknikcollege.se

Industri-PRAO för lärare
Den 3 oktober är det länsstudiedag i Östergötland och 22 företag erbjuder PRAO för
gymnasielärarna. Nu hoppas vi på att många lärare nappar också!

Avtackning
Styrgruppsmedlemmar tillkommer och ibland är det
också någon som går. Siv ”Sickan” Silverhem från Saab
har varit en mycket uppskattad ordförande för
styrgruppen för Teknikcollege i Linköping i flera år. I juni
tackade vi av henne med lunch och blommor.
Lycka till med ”livet efter jobbet”!

I början av 2020 är det dags för
niorna att välja till gymnasiet.
På www.industridag.se finns snart
30 porträtt av industrins unga
medarbetare som kan användas
som inspiration av t.ex. SYV,
lärare, föräldrar och elever. En av
dem ser du här till vänster.
Sprid gärna!

Boka utbildning för era
Elevambassadörer i god
tid före gymnasievalet!
Maila till
sofia.ahlqvist@skill.se
som kommer att hålla i
utbildningen i
Östergötland.
Utbildningen tar en dag
och är kostnadsfri.
Save the date:
Teknikcollege Rikskonferens
& Spridningskonferens #SKM
21 november 2019
Tcportalen.se
Tcportalen är vårt
intranät och här finns alla
dokument, tips, möjlighet
att kommunicera med
kollegorna över hela
landet och handledarutbildningen. TcÖ har
även en egen sidan med
protokoll. Gå in och skaffa
dig en användare om du
inte redan har gjort det!

