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Ordförande har ordet
Hej! Tillsammans driver vi ett bra jobb i Teknikcollege Östergötland. Det
senaste halvåret har det hänt mycket bra som leder till ökade möjligheter att
säkra vårt framtida kompetensbehov. Om vi jobbar tillsammans och gör
verkstad av alla idéer kommer vi att lyckas! Det finns en väldig vilja och stort
engagemang i vår region. Nu ser vi fram emot en spännande termin. Här kan
du läsa om lite av det som hände förra terminen och vad som är på gång.
Hälsningar, Annika Franzén, Ordförande
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Korta fakta om TcÖ 2015
• 11 skolor i 8 kommuner:
Katrineholm, Finspång,
Norrköping, Åtvidaberg, Kinda,
Linköping, Mjölby och Motala
• 21 godkända gymnasie- och
3 yrkesvux-utbildningar

Teknikcollege Östergötland är återcertifierat – det ska vi fira!
Datum och tid: fredag 30/9, klockan 10.00.
Vi tycker att det är viktigt att eleverna får fira så därför firar vi på respektive
skola. Dock kommer vi att ha ett huvudevent hos Curt Nicolin gymnasiet i
Finspång. Dit kommer en liten delegation från Industrirådet och kansliet.
Förhoppningsvis kommer vi att kunna lösa Skypeuppkoppling mellan orterna.
De lokala styrgrupperna får i uppdrag att planera sitt lokala firande.

Den regionala styrgruppen

Granskningsbesök genomfört
Teknikcollege i Linköping har ansökt om att certifiera Flygteknikprogrammet
och Flygtekniker (Yh) på grund av att utbildningarna och framför allt
elever och studerande är intressanta för industriföretagen.
Den 28 april var det dags för granskningsbesök som
givetvis innehöll provsittning av flygplan och
helikoptrar. Granskningsgruppen bestod av Josefin
Larsson, Torgny Martinsson och Andreas Mannberg.
Vi har fått granskningsprotokollet som var helt fritt
från anmärkningar och vi väntar nu på besked.
Skolverksprojektet
Teknikcollege i Östergötland har sökt och fått pengar från Skolverket för att
utveckla APL samt regionala stödfunktioner. Under 2016 ska vi använda
pengarna för att träffa fler företag och öka engagemanget i både Teknikcollege
och grundskolan samt hålla fler handledarutbildningar och utbilda minst 100
handledare. Vi har tidigare genomfört utbildningar i Motala och Norrköping.
I början av juni hölls den första utbildningen inom projektet för över 20
engagerade handledare från Toyota, Väderstad och Hallins. I slutet av augusti
planerar vi nästa tillfälle, hos BillerudKorsnäs. Tanken är att vi ska anordna
utbildningar på alla våra orter. Att utbildningen verkligen är riktigt bra ser vi på
kursutvärderingarna. Kontakta Mia Hasselgren för intresseanmälan!
Vi håller också på att bygga upp en bank av yrkesambassadörer, unga coola
medarbetare med spännande jobb på Östgötska industrier som ska kunna
inspirera våra ungdomar till mer medvetna val. Mer info kommer!
En del av Skolverkspengarna har också gått till nya Jobbcirkus som du kan läsa
om på nästa sida.
Slutligen ska vi också utveckla kompetensprofiler och valideringsmodeller för
att möjliggöra och öka invandrares anställningsbarhet i teknik- och
industriföretag. Bo Sörling kommer att jobba med detta under hösten.

Ordförande Annika Franzén, HRdirektör på Väderstad AB.
Följande personer förutom Annika
ingår nu i den regionala styrgruppen:
Siv Silverhem, SAAB, Pierre Barkman,
EWAB, Martin Gudmarsson, Partner
Tech, Mats Rosander, Siemens, Jonas
Dartman, Finess Hygiene, Johan
Andersson, Horns Industriservice,
Hans Bohman, Bodycote, Thomas
Lundell, JohSjö-gruppen.
Från kommunerna deltar Lena Åberg,
Motala, Jennifer Myrén, Mjölby,
Magnus Johansson, Linköping, Dan
Forsberg, Åtvidaberg, Magnus
Schenström, CNG Finspång, Karl-Erik
Eriksson, Kinda, David Rytter/Mikael
Örning, Katrineholm och Birgitta
Larsson, Norrköping.
Från övriga samverkansparter
kommer Lasse Alfredsson, LiU, Johan
Andersson, Riksdagen, Annika
Arpfors, Teknikföretagen, Joel
Zenkert, IF Metall, Lejla Gros, Region
Östergötland. Processledare är Mia
Hasselgren-Lundberg från
industrikompetens.
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Jobbcirkus
Arbetets museum i Norrköping inviger i oktober 2016 en utställning om mismatch
mellan utbildning och jobb. Några av Yrkesambassadörerna används i utställningen
Jobbcirkus för att lustfyllt och normöverskridande berätta om yrkesroller som finns
representerade inom industrin. På ett pedagogisk sätt synliggörs vilka vägar elever
kan gå inom industrin. Alla elever i åk 8 och 9 i Östergötland välkomnas till
utställningen för att delta i en workshop.

Möten 2016
Regionala Styrgruppen och
Operativa gruppen:
9 september (Väderstad)
28 oktober (Finspång)
9 december
Alltid fredagar kl. 9-12

Firande av Norrköpings utökade certifiering
Teknikcollege i Norrköping består nu av Teknikprogrammets och Industritekniska
programmets samtliga inriktningar. Den 22 mars 2016 hölls den högtidliga
ceremonin där vår landshövding Elisabeth Nilsson invigningstalade och Josefin
Larsson från Industrirådet överräckte diplom och flaggor. Eber hade valt att bjuda
på lunch i en av sina verkstäder på skolan, och alla sextio gästerna fick cider och
varsin välsmakande tallrik delikatesser tillagade av eleverna på restaurangprogrammet på de Geergymnasiet. (Se bilder till höger.)
Ny ordförande för Teknikcollege i Norrköping
”Jag har ett stort intresse för samverkan mellan näringsliv
och skola. Industrin är och kommer att vara mycket viktig
för Sverige och vi behöver göra detta synligt för våra
ungdomar. Kompetensförsörjning är en viktig fråga för våra
företag och vi vill vara delaktiga i processen”, säger Thomas
Lundell som är VD och koncernchef för JohSjö-gruppen.
www.johsjo.se
Digitalt
På tcportalen finns idébank, dokument, forum, handledarutbildningen, m.m.
samlat för oss som jobbar med Teknikcollege. Vi har även en egen sida för region
Östergötland. Skaffa dig en användare om du inte redan har gjort det.
Du gillar väl TcÖ på Facebook? Då kan du läsa om vad som händer i regionen i
samma stund som det händer! Vi är 382 som gillar sidan. Ibland når vi betydligt fler.
Sprid gärna vidare! Gå in och gilla på https://www.facebook.com/teknikcollegeost

Blixtlåset
Inom TcÖ har vi beslutat att
fler lag ska delta i
uppfinnartävlingen
Blixtlåset. Inom ramen för
Energiriket finns nu Johanna
Sivesson som ska hjälpa
skolorna igång.
Till vänster de glada
vinnarna 2016 från Curt
Nicolin gymnasiet!

Processledare
Teknikcollege Östergötland:
Mia Hasselgren-Lundberg,
mia.hasselgren-lundberg
@industrikompetens.se
076-778 15 14

