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Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR
Datum:

Torsdag 31 januari 9.00-12.00

Plats:

Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa

Anteckningar
Guidning genomfördes på företaget Heka Mekaniska AB och TCGR-rådet fick information
om produktionen av Thommy Ottosson, en av ägarna till företaget.
Regionalt perspektiv
1. Regional statistik, lokala styrgrupper och verksamhetsberättelser för 2012
Processledaren reflekterade kring inlämnat underlag. TCGR är en makalös maskin
med en mängd olika aktiviteter för att nå de regionala och lokala målen.
De lokala collegen kan dock bli bättre på att lämna in underlag i tid, då processledaren
i sin tur har deadlines mot Riksföreningen Teknikcollege inför årsmötet.
Laget runt: Varje college valde ut det som man är mest nöjd med att man har gjort
under TC-loggan under 2012.
Yrkesvux och vuxenutbildning inom GR
Yrkesvux inom GR fortsätter i god fart. Regeringen fortsätter att satsa på denna typ av
utbildning. Politiskt har beslut fattats om samverkansavtal för den kommunala delen
under 2013.
Vuxlärling finns i 11 kommuner som skrivit avtal om ett gemensamt samarbete.
Omfattningen är 100 lärlingsplatser om 52 veckor, vilket innebär cirka 200-250
platser. Göteborg har sökt själva om vuxlärlingsplatser. Kungsbacka har fått 30
platser. Totalt finns cirka 230 platser. Organisation och samordning kommer att skötas
av GR. Intresset ökar definitivt för lärlingsutbildning.

GTG/GTC
GTG informerade om att de drar igång maskinförare (en leverantör för Göteborgs
kommun kommer att anlitas) CNC ihop med SKF, svetsutbildning med Utbildning i
Västra Götaland, fordonsteknik, maskinteknik, industriteknik och tågteknik. Mellan 80
och 90 personer söker till tågteknikutbildningen. Nässjö har också denna utbildning.
Signalteknikområdet startar också. Restriktioner finns inom branschen.
Många olika målgrupper ingår nu i det lokala TC GTG/GTC
Sämst under år 2012: Årsbokslutet visar att antalet deltagare sjunker i alla processer.
Andelen YH-utbildning har gått ner. Sfi-studier var det bara fem som ansökte till.
Yrkesvuxvolymen har också gått ner. Gymnasiet tappar elever på den industriinriktade
delen. Ekonomin håller men det är inte helt lätt.
Lindholmens teknikcollege
Målet är att kunna hitta nischlösningar mellan programmen. Fartygselektriker är ett
bra exempel på hur korskompetenserna ser ut.
Yrkesutbildningarna går ner i antal, men ett ökat intresse noteras för TE.
En gemensam specialistgrupp är lokal styrgrupp.
SKF
En grupp med studerande inom CNC gick ut i våras. Ett nytt gäng kommer in snart.
I verksamhetsberättelsen berättas om andra bra saker som hände.
Stenungsund
Teknikcollege är ett samverkansprojekt. Vid mötena löser man gemensamma problem.
Industrin medverkar i hur programmen ska utformas. Utrustning och maskiner är ett
gemensamt intresse. Föreläsningsserier har anordnats. Hållbar kemi är ett viktigt tema
både i industrin och för TC Stenungsund. Hög kompetens finns på företagen som delar
med sig till utbildningarna inom teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet.
Lokaler och maskiner är uppdaterade. Industritekniska programmet tar in 19 elever i
år.
Negativt: Samverkan med Lysekil finns, men det händer en del med
personalkompetensen på Nösnäsgymnasiet. Skolan får inte igång
uppdragsutbildningen så snabbt som de önskar.
Kungälv
Mimers hus har inte med teknikprogrammet i Teknikcollege.
Industritekniska programmet har fortfarande 18 elever kvar på 15 platser. 3 personer
hjälper till med matematiken. Lärlingsutbildningen är stor. 12 elever fick jobb direkt
efter skolan våren 2012. Lokala styrgruppen är aktiv i arbetet.
Nackdelen är att APL-platserna har försvunnit.
TC Kungsbacka

Det faktum att det finns två gymnasier och yrkeshögskolan i samma kommun har gjort
att dessa har närmat sig varandra tack vare TC-certifieringen. TC innebär också ett
ökat intresse från arbetslivet. Eleverna upplever en glädje över att studera. Skarpa
projekt utmanar eleverna på ett helt annat sätt.
Tommy Ottosson meddelade att Kungälv, Göteborg och Kungsbacka har företräde till
APL på Heka AB/Mylab.
2. Tidplan för 2013
Regionala och lokala styrgruppsmöten läggs in.
Övriga regionala möten 2013:
Fredag 22 mars 9-12
Måndag 10 juni 9-12
Måndag 9 september 13-17 OBS tiden (fler företag bjuds in sista delen av mötet)
Mötet mitt under hösten ersätts av möte kring Industridagen
Torsdag 5 december 9-12
3. Nytt från TC nationellt
Bengt Forsling medverkade med senaste nytt.
Utfallet för TC 2012 kommer att diskuteras 7/2 under möte i Riksföreningen.
Opinionsarbete och lobbying är väldigt framgångsrikt. Ibrahim Baylan besökte för ett
tag sedan det lokala TC SKF. Han fick veta en del om de regionala
samverkansavtalen. Fyra personer från utbildningsutskottet var med. Den 21 februari
sker möte i Västerås med besök av Åke Svensson Ordförande Teknikföretagen. Syftet
är att förankra in Teknikcollege i Industrirådet.
Rikskonferensen kommer att anordnas under andra datum än Industridagen. Datum är
5-6 november i Västerås. Arbetsmarknadsutskottet kommer till regionen 27/2 för att se
hur vi har hanterat ESF, teknik, lärlingsmodell enligt dansk modell.
Teknikcollege Sverige ägs av Industrirådet. Riksföreningen hanterar detta. Bertil
Åhnberg ska utvärder konceptet och hur kan det utvecklas. Dåligt är uråldriga
administrativa verktyg; TCAdmin. Diplom och intyg kan tas ut centralt, vilket också
ger statistik.
En journalist ska skriva om Teknikcollege då och nu – Framtidssagan vilket blir
lättsam läsning. Underlaget ska vara klart till årsmötet 6 mars. Det är en enorm
omsättning av personer inom konceptet. Hur ska man hålla uppe kvaliteten? En idé är
en introduktionsdag för nya personer. Broschyren kan vända sig brett mot olika
målgrupper. Den ska vara gratis.
I Dalarna gjordes en egen tidning i stället för att köpa annonser. Syftet var att locka in
nya företag. 11/4 kommer det att vara en så kallad TC-night för företag i Värmland.
Olika branscher medverkar och pekar på nyttan. Budskapet är: Industrin behöver dig.
17-18 juni ska processledare och ordförande träffas. Hur kan företagen inom TCregionerna nätverka?
Vid årsmötet 6 mars kommer Ulf Johansson på Ericsson i Borås att medverka liksom
Ingegärd Gren vid Skärteknikcenter i Gnosjö. Temat är ”Hur mäter vi och testar”?

Det finns beslut om hur granskningsprocessen under de fem åren ska se ut.
Bilder bifogas.

Infrastruktur för utbildning
4. Reflektioner kring utfall av ansökningar om YH-utbildningar från Göteborgsregionen
Processledaren konstaterade att endast 29% av utbildningarna blev godkända. Många
av dem TCGR stöttade fick tillstånd. Särskilt nöjda är personer i det lokala TC
Stenungsund som efter ett flertal ansökning nu fick igenom sin ansökan.
Elektrifierade fordon via TC GTG/GTC blev tyvärr inte godkänd.
YHs rapport om behoven finns nu tillgänglig på myndighetens webbplats.

Tydlig profil
5. Kommunikationsstrategi för Teknikcollege Göteborgsregionen
Frågan har lyfts av Teknikcollege Kungsbacka. Var och när syns vi? Ev. arbetsgrupp?
Det är lite si och så hur vi skyltar med att vi är Teknikcollege. En strategi för hur vi
kommunicerar borde tas fram. Målgrupperna är elever, föräldrar och näringsliv. Vad
innebär TC för oss? Två meningar eller några kärnord vore bra att ta fram så att vi
säger på samma sätt.
Pernilla Ö, Anders T, Erik A och Bengt F ingår i en grupp som ska fundera kring hur en sådan
kort beskrivning kan se ut. Självklart ska den nationella kommunikationsstrategin följas men
vad kan vi bli bättre på i TCGR? Förslagen får inte kosta något. Om kostnader uppkommer så
får kostnaden delas efter beslut i den regionala styrgruppen.

Samverkan med arbetslivet
6. Möjligheternas värld 2013 – en mötesplats kring teknik och industri
Frågan hade lyfts av TC GTG/GTC, Jan Johansson
Filmen från mässan visades. En ansökan om medel för att driva processen har skickats
till Västra Götalandsregionen. De ser positivt på ansökan, men vill se en tydligare
medfinansiering från fler parter.
Vilka vill gå med i projektet och i en ansökan om medel för att administrera detta?
Lindholmens teknikcollege Göteborg, TC Stenungsund , TC Mimers hus Kungälv, TC
Kungsbacka och TC SKF är med på att lägga en liten summa i medfinansiering.
Ej deltagande TC kan kontakta Jan Johansson i efterhand.
Kvalitetssäkring

7. Progressionsplanen 2013
Finns nya mål? Skicka uppdaterad version till processledarens snarast.
Kreativ och stimulerande lärmiljö
8. Internationalisering
Fråga lyft av TC Kungsbacka, Pernilla Öhberg
Hur arbetar TC med internationella frågor? Frågan bordlades till kommande möte.
Maskiner och utrustning
9. Ev tema om elektrifierade fordon?
Frågan lyft av ordförande, Eric Alexandersson. Frågan bordlades till kommande möte.
Sammanhållna arbetsdagar

Lagarbete och ämnesintegration

Lärande i arbete
10. Medel i budgeten för en nationell handledarutbildning
Processledaren reflekterar.
Skolverket arbetar med frågan.
11. Praktik på Teknikprogrammet
Hur ser det ut på teknikcollegeskolorna idag? Vilken typ av praktik är det som
genomförs? Frågan bordlades och tas med vid kommande möte.
Övrigt
Till nästa möte: TC Stenungsund önskar ta in fler inriktningar inom El- och
energiprogrammet i det lokala teknikcolleget.
Frågan finns även från TC Kungsbacka.

Till kalendariet:
Riksföreningen Teknikcollege Sveriges årsmöte 6 mars i Stockholm
Industridagarna oktober
Gymnasiemässan 8-10 oktober 2013
TCGR-råd 10/6 9-12,
TCGR-råd 9/9 13-17
14/10 9-12 Industridagarna

TCGR-råd 5/12 9-12
Lägg in de lokala styrgruppernas möte på en lista och skicka till processledaren för TCGR
snarast
/Margaretha Allen

