
Kompetensnytt nr 1, mars 2021

Välkommen till Transportföretagens nyhetsbrev för gymnasieskolans skolledare och
yrkeslärare

Visa i webbläsare

Nu står det klart att både fordons- och transportprogrammet och sjöfartsprogrammet ökat i popularitet
skolåret 2020/2021. Det bekräftar färsk statistik från Skolverket. Särskilt glädjande att andelen tjejer ökar
rejält.

Transportsektorn jublar, fordons- och transportprogrammet ser en fortsatt stadig ökning med 300 fler elever (4,7
procent) som antagits till gymnasieskolan för läsåret 2020/2021. Elevantalet på sjöfartsprogrammet ökar också,
med 35 fler elever (34 procent) jämfört med föregående läsår. Det visar Skolverkets statistik som presenterades
nyligen.

Läs mer om Allt fler tjejer till transportsektorn
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Dags att anmäla klassen till
Transportföretagens yrkesprov
Efter påsk är det åter dags för Transportföretagens yrkesprov. I år hoppas vi kunna genomföra proven
under perioden 12 april-14 maj.

Vi hoppas på ett stort engagemang och deltagande med fler skolor och provdeltagare. Yrkesprovet bygger på
branschkraven som är framtagna av en grupp branschexperter som är vana att rekrytera och hantera
kompetensfrågor.

Sista anmälningsdagen till provet är den 2 april 2021.

Läs mer om Transportföretagens yrkesprov 2021

LYN:s yrkesprov - anmälan öppen
Nu är det hög tid att anmäla dina elever till årets yrkesprov i lackering, som utförs på Lugnetgymnasiet i
Falun mellan den 31 maj – 4 juni 2021.

Sista anmälningsdagen till provet är den 1 maj 2021.

På lackerare.se kan du läsa mer om yrkesprovets olika moment. Där finns även lärarhandledning som steg för
steg förbereder dig och din elev inför kommande yrkesprov. 
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Transportföretagens digitala
skolforum 2021
Halloj alla yrkeslärare!
Årets upplaga av Transportföretagens skolforum inser vi behöver vara digitalt
även i år och därför vill vi att du är med och påverkar innehållet.

Vad vill du veta mer om? Vad har du saknat? Vem vill du inspireras av? 

Vi är så nyfikna på vad just DU tycker för att kunna skapa
Transportföretagens bästa digital skolforum någonsin.

Klicka här för att berätta för oss senast den 9 april.   
Vi ses i oktober - exakt datum och tid kommer! 

     

Uppdaterat
material om
motor-
branschens
vägar
Då Skolverket har
uppdaterat vilka
yrkesutgångar som finns
inom fordons- och
transportprogrammet har
Transportföretagen
också uppdaterat
Motorbranschens vägar
och möjligheter,
affisch samt broschyr.  

Materialet finns att
ladda ner här.

Maritimt Utbildningsforum samlade både skolor och myndigheter
De maritima skolorna träffas sedan länge en gång om året för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom
utbildningsfrågorna. Den 29 januari 2021 var det dags för det första digitala uppföljningsmötet, där samtliga
skolor, myndigheter och organisationer var representerade.

Läs mer om Maritimt Utbildningsforum

          

Nytt betygssystem är på gång
Transportföretagen deltar i Skolverkets nationella programråd
för fordons- och transportprogrammet. Just nu ligger en stor utredning
om betygssystemet på bordet. Det handlar om en återgång till
ämnesbetyg istället för kursbetyg.  

Det finns argumenten som talar för att elever blir stressade av många
kurser betygssätts då de avslutas och att betygen därmed inte går att
justera närmare inpå examen. För fordons- och transportprogrammet
finns det också en fråga om vad som händer med de gemensamma
ämnena, om hur omfattande den gemensamma delen ska bli?  

Transportföretagen ser en chans att förbättra båda utgångarna,
eftersom både fordonsdelen och transportdelen ligger på gränsen till att
hinna med alla ämnen inom ramen för maximalt 2800 poäng. 

 

Inspiration!
Sajten Vi Kör! ger 13-16-
åringar och deras föräldrar en
uppfattning
om transportbranschens olika
yrken och utbildningar. Tex
varför det är ett bra val att välja
ett yrkesprogram.  
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Beslut kommer att fattas hösten 2022. Efter det måste programmet
skrivas om och förhoppningen är att de första eleverna kan påbörja
gymnasiet hösten 2024 med det nya betygssystemet.  

Det innebär att de första eleverna med de nya betygen, kommer ta
examen 2027. Målet är att betygssystemet ska användas i minst tio år.
Transportföretagen anser att betygssystemet måste vara tillräckligt
flexibelt för att kunna följa den tekniska utvecklingen.  

        

Det är fritt att länka till våra
filmer eller att tipsa om
Vi körs Instagram-kontot med
spännande filmer!

Länk till Vi körs webbsidan

Länk till Vi körs
instagramsida

Högvoltslära och nya kunskapsbehov
Genom nära kontakt, dialog och samverkan med bransch och fordonstillverkare, får Transportföretagen
en ökad inblick och uppdaterad kunskap om var motorbranschen befinner sig i teknikskiftet. Därför
arrangeras regelbundna träffar med bil- och lastbilstillverkare för att lära och lyssna in och för att
diskutera utbildningar och kompetensbehov.  

Vid det senaste mötet som ägde rum i slutet av januari diskuterades fortsatt stora behov av högvoltslära för el
och hybridbilar. Resultaten från Transportföretagens yrkesprov kom också upp på agendan för
att upptäcka kunskapsbehov.  

Detta resulterar nu i nya utbildningssatsningar från både Transportföretagen och gruppen av generalagenter. Det
kommer även i år att finnas tillgängliga utbildningsplatser för yrkeslärare inom områdena el- och hybridteknik
liksom inom andra ämnesområden som finns i fordonsprogrammet.   

 

Transporföretagens kompetensförsöjning
Transportföretagen arbetar aktivt med att stärka kompetensförsörjningen i alla våra branscher. I arbetet ingår det
allt från att påverka beslutsfattare till att vidareutbilda yrkeslärare.

Här nedan ser du vilka vi är som arbetar inom Transportföretagens kompetensförsörjningsavdelning.

Läs mer om vårt arbete 
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Skicka vidare

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Transportföretagen behandlar dina personuppgifter för att kunna göra utskick till dig. Det laga stödet för
behandlingen är normalt intresseavvägningen i art 6.1 f dataskyddsförordningen. Transportföretagen har tydligt

uppsatta rutiner kring hantering av personuppgifter för utskick, inte minst när det gäller rensning.
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