NYHETSBREV
Oktober 201 4

David Johnsson har ordet!

Best Practice inom Tc
oktober 2014
sidan 2
Teknikcollege ökar
närvaron i sociala
medier
sidan 3
Möten under 2014/2015
sidan 4
Ny hemsida & slogan
sidan 4

Teknikcollege är kanske det bästa exemplet på den lyckade
partssamverkan som den svenska modellen bygger på. Parterna till
Industriavtalet har gemensamt identifierat kompetensförsörjningen
som en strategiskt avgörande fråga. De bestämde sig därefter för att
samverka på området. Parterna till Industriavtalet har vidare bestämt
sig för att göra detta tillsammans med övriga intressenter på området;
utbildningsanordnare, kommuner, medarbetare, företag och inte minst
studerande. Det unika med konceptet är den tidiga och kontinuerliga
samverkan mellan skolor och företag. Företagen definierar behoven,
skolorna utbildar och genom Teknikcollege kan kvaliteten garanteras.
Rekrytering av framtidens arbetskraft är kanske den enskilt viktigaste
frågan för att garantera industrins framtida konkurrenskraft.
Industrins framtida konkurrenskraft är vidare en av de få garanterna,
för att Sveriges välstånd skall existera även i framtiden. Det är industrin
som genererar exportintäkter och det är genom industrin som
skatteintäkterna skapas. Det är industrin som betalar för välfärden.
Att som styrelseledamot i Teknikcollege kunna bidra till att industrins
kompetensförsörjning dels motsvarar industrins framtida behov, men
dels också motsvarar önskemål och behov hos framtidens medarbetare
är ett oerhört ansvarsfull och hedersamt uppdrag.
Teknikcollege som nu funnits i tio år kan bara beskrivas som en stor
framgång. Konceptet är så gott som rikstäckande och omfattar i dag 26
regioner, 180 kommuner, 2000 samverkande företag och ungefär 16
000 studerande. Teknikcollege omfattar industrins branscher och ser
till att såväl möbelföretagens specifika behov som övrig
tillverkningsindustris och basindustrins behov identifieras. Min
förhoppning är att Teknikcollege skall kunna fortsätta att långsiktigt
och konsekvent bidra till kompetensförsörjningen i Sveriges viktigaste
sektor, industrin.
Avslutningsvis vill jag bara påminna och uppmana så många som
möjligt att anmäla sig till rikskonferensen för Teknikcollege den 6
november på Uppsala konsert och kongress. Jag kan garantera en
spännande dag. Sprid gärna ordet om detta i era interna nätverk, men
också på alla tillgängliga sociala medier.
David Johnsson, VD för Trä- och Möbelföretagen, samt
styrelseledamot i Teknikcollege.
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BEST PRACTICE

Kvartalsvis utser styrelsens arbetsutskott ett Best practice från regionerna som visar särskilt goda exempel på
samverkan utifrån kriterierna samt föreningens prioriterade områden och där regionen också fått bra
genomslagskraft hos media. Ett Best practice kan omfatta exempel från en region, lokalt Tc, företag eller en
aktivitet. Nomineringar skickas till kansliet och vinnaren presenteras via nyhetsbreven.

Teknikcollege Västra Småland

Vårt Best practice denna gång kommer från
där tekniktreorna från
Gislaveds gymnasium skickades iväg på studiebesök men som via "speedejt" slutade med anställning på Stebro AB
i Broaryd.
Studiebesök är en vanlig företeelse för studerande på Gislaveds gymnasium. Men den här gången väntade något
annorlunda. När lärarna skulle boka upp studeibesöket för tekniktreorna som läser design och prodututveckling sa
Stenbro AB ja, men med ett litet förbehåll. Företaget ville få möjlighet att speeddejta samtliga 15 studerande, om
det kändes bra fanns också möjligheten att erbjuda anställning. Självklart var alla med på den idén. Sedan tidigare
har Stenbro arbetat med den här typen av rekrytering, i december 2013 genomförde de en dag med speeddejting
för 140 arbetssökande, med resultatet 5 nyanställda i arbete. Dagens studiebesök för tekniktreorna från Gislaved
började med en föreläsning om företaget för att sedan övergå i speeddejting. Det hela slutade i en handfull
regelrätta anställningsintervjuer vilket resulterade i att en av tjejerna fick en anställning. Idag går hon företagets
internutbildning som är på tre månader.
- Vi är mycket nöjda med utfallet och har bjudit in de nya treorna till en likadan omgång. Jag kan starkt
rekommendera andra företag att prova samma metod. Jag anser inte att vi har några problem med att rekrytera nya
medarbetare in i vår verksamhet. Vi jobbar strategiskt med vår kompetensförsörjning. Vi tittar hela tiden på var vi
vill vara om fem år och rekryterar för att vi ska vara förberedda för det. Hos oss är medelåldern låg och vi har 6570 % kvinnliga anställda på företaget, säger Joakim HR- och produktionschef.
Lärarna på Teknikprogrammet i Gislaved är mycket glada för den här möjligheten.
- Vi får besöka ett mycket intressant företag samtidigt som vi kan skicka med våra elever erfarenheten från att ha
genomfört en kort, men ”riktig” anställningsintervju. Något vi inte kan ge våra elever utan ett nära samarbete med
näringslivet.

Samarbete för framtidens
teknikjobb i Värmland

Ett tämligen unikt samarbete har initerats mellan
utbildningsanordnare och industriföretag i Arvika och
Eda kommuner. Ett samarbete i form av ett avtal som
ska öka intresset för industriutbildningar och bana väg
för att fler söker sig till industrin. Industrin behöver på
sikt trygga den framtida kompetensförsörjningen men
trots åtgärder har det gått trögt att attrahera ungdomar till
industriprogrammen i Arvika och Eda. Genom att
kraftsamla för ett ökat samarbete mellan skolor och
industriföretag ska trenden vändas och intresset för
industrin öka.
Utifrån möten mellan kommunerna och teknikföretagen i
västra Värmland har parterna enats om ett avtal som
bygger på två delar: ett sponsoravtal och en satsning på
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sommarjobb. När det gäller sponsoravtalet bidrar
företag och kommuner med totalt 800 000 kronor per
år, med syftet att bl.a. köpa maskiner och utrustningar
som främjar det långsiktiga lärandet.

Avtalet är unikt
För att kunna mäta hur väl det lyckas kommer olika
nyckeltal följas upp, två är hur många sommarjobb som
skapas framöver i regionen och hur många som får jobb
efter avslutad utbildning. Med stundande
pensionsavgångar är tillförsikten stor att man ska kunna
täppa till och fylla på med kompetent arbetskraft..
– Genom vårt avtal blir vi först i Värmland med ett
konkret, lokalt samarbete mellan skola och näringsliv.
Alla är överens om att skola och näringsliv måste
samarbeta, ju fler som engagerar sig ju bättre blir vi,
säger gymnasiechefen Carin Hedengård.

Teknkikcollege kampanjdag
2014

VÄRT ATT UPPMÄRKSAMMA!

Den 9 oktober gick Teknikcolleges andra nationella
kampanjdag av stapeln. Det stora genomslaget och den
uppmärksamhet aktiviteterna fick i media i fjol har
gjort att styrelsen för RTS beslutat att införa
kampanjdagen som en årlig aktivitet. Syftet är att visa
upp fantastiska satsningar runt om i Teknikcollege
Sverige för att skapa en matchning mellan
utbildningssystemet och de
kompetensförsörjningsbehov som Sveriges
industriföretag har. Under en dag genomförde
certifierade utbildningsanordnare, regionala och lokala
styrgrupper, samverkansföretag, Industrirådets
medlemsorganisationer samt övriga samverkansparter
inom Teknikcollege en kraftsamling. Allt för att nå ut
med budskapet om industrirelevanta utbildningar och
yrkesmöjligheter inom teknik och industriföretag.
Under kampanjdagen anordnades olika aktiviteter på
flertalet orter runt om i Sverige. Aktiviteterna
anordnades för grupper som grundskolans elever,
lärare, företag och allmänheten.
Hur gick då dagen? Ta del av statistiken nedan.

Nu ökar Teknicollege sin närvaro
i #sociala medier

Kampanjdagen i siffror:

Du kommer väl rikskonferensen?

Sociala medier är ett viktigt
kommunikationsverktyg för att kuna sprida ordet
om Teknikcollege. Teknikcollege nationellt finns
idag på Facebook och Twitter och nu kommer vi
att lägga ännu mer tid och resurser för att bli mer
synliga och tillgängliga. Bl.a. genom riktad
annonsering på framför allt Facebook och med
fokus på nya områden. Vårt arbete med sociala
medier ska generera ett mervärde för Teknikcollege
som koncept, varumärke och statussymbol. Nytt
för hösten är att vi äntligen finns på Instagram. Vi
vill uppmana alla er som är aktiva i sociala medier
att använda #teknikcollege (hashtag) när ni twittrar
eller postar inlägg på Instagram. Allt för att skapa
ett så stort engagemang kring varumärket
Teknikcollege som möjligt.
www.facebook.com/teknikcollege
www.twitter.com/teknikcollege
@instagram

• Bilagan i Dagens Industri nådde ca 319.000 läsare.
Länk till Pdf-version av bilagan:
http://dagensindustri.se/vara-tidningar/bilagor/
• Ett 30-tal olika aktiviteter runt om i landet arrangerat
av regionerna.
• Lansering av ny hemsidag som under dagen besöktes
av 1500 unika besökare.
• Annonseringskampanj i sociala medier nådde 90.000
Facebook-användare.
• Vårt nya Quiz på hemsidan spelades av 1400
personer.
• Rekord på Twitter vad gäller interaktion, nya följare
och Retweets.
• 29 tidningsartiklar i samband med kampanjdagen i
media runt om i landet.

Teknikcollege anordnar sedan många år rikskonferens
kring industrirelevanta utbildnignar samt samverkan
inom Teknikcollege. Några av årets huvudtalare på
konferensen är Åke Svensson, vd Teknikföretagen,
Martin Lundstedt, vd Scania, Amelie von Zweigbergk,
regeringskansliet. Syftet med konferensen är att fokusera
på utveckling inom de industrirelevanta utbildningarna
genom att skapa möten och nätverk mellan skola och
industriföretag; mellan lärare, mellan
utbildningsanordnare och mellan kommuner samt att
inspirera och sprida goda exempel.
Anmälan sker via vår hemsida:
http://teknikcollege.se/teknikcollege-rikskonferens2014/

Nyhetsartiklar

På vår hemsida uppmärksammar vi fler händelser och
initiativ inom Teknikcollege. Läs gärna nyhetsartiklarna
på www.teknikcollege.se
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Vi tipsar om!

Volvosteget
KomTek
Problemlösarna
Blixtlåset
Möjligheternas Värld
Ingenjörsvägen.se
Framtidsresan
Mattecentrum
Womengineer
Sverige tar matchen
Tekniksprånget
Mekatronik
Centrum för näringslivshistoria (CfN)

Riksföreningen Teknikcollege
Sverige

Kommande möten
2014-10-09 Kampanjdag
2014-11-05 Styrelsemöte
2014-11-06 Rikskonferens
2014-11-27 Industrirådets Granskningskommittémöte

Vi är numera 26 godkända regioner inom Teknikcollege
samt 143 enskilda utbildningsanordnare.
Regioner i process att återcertifieras är:
Teknikcollege Norrbotten
Teknikcollege Sjuhärad

Ny hemsida och slogan

Glöm inte att surfa in på Teknikcolleges nya hemsida
som togs fram i samband med kampanjdagen. Vad
tycker du om vår nya slogan? "Allt som skapas finns
först i någons fantasi". Hör gärna av dig till kansliet
med synpunkter. Se bild nedan.

Nyligen certifierade:
Forsmarks skola, Östhammar kommun, Tc-Uppland
Alströmergymnasiet, Alingsås kommun, TcGöteborgsregionen
Västerhöjdsgymnasiet, Skövde kommun, Tc-Skaraborg
Kavelbrogymnasiet, Skövde kommun, Tc-Skaraborg
Bobergsgymnasiet, Ånge kommun, Tc- Södra Norrland
Dessutom återcertifieras Teknikcollege Skaraborg för
en ny femårsperiod.

FÅR DU INTE VÅRT NYHETSBREV I DIN
INKORG? SKICKA ETT MAIL TILL
info@teknikcollege.se

Ta del av det senaste, följ oss i våra
digitala kanaler

GILLA OSS PÅ

WWW.TEKNIKCOLLEGE.SE
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