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Välkommen till Transportföretagens nyhetsbrev för gymnasieskolans skolledare och
yrkeslärare

Visa i webbläsare

Ett samtal om kompetensförsörjning

Tack för ert engagemang i yrkesprovet!

Stort tack till alla er som var med och skrev proven i år. Mellan den 12 april och den 24
maj har över 1 600 elever från 100-talet gymnasieskolor runtom i landet deltagit i
Transportföretagens yrkesprov och diagnosprov. Proven omfattar de tre grenarna:
maskinteknik, lastbilsteknik och personbilsteknik, och riktar sig till elever på fordons- och
transportprogrammet.
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Läs mer om årets yrkesprov och diagnosprov.
Läs mer om årets vinnare.

Inget annat än en hållbar transportsektor i världsklass ska vara målet. Under tre halvdagar
arrangerar vi Transportveckan för att ge en ökad inblick i och förståelse för den svenska
transportsektorns omställning.

Den 10 juni är det stort fokus på kompetensförsörjning. Boka dig här till den 10 juni.

Mer om Transportveckan

Alternativa lösningar på
praktikplatsfrågan APL
En utmaning för sjöfarten är att tillgodose studenterna på sjöfartshögskolorna och elever
på sjöfartsgymnasierna med ombordpraktik som de behöver för att ta examen och få sina
behörigheter och därmed bli anställningsbara.

Läs mer på Alternativa lösningar på praktikplatsfrågan APL.

För första gången genomfördes skolledarinspirationen digitalt. Deltog gjorde över 60

Kompetensnytt nr 2 2021

2 av 5



Stort tack för
medverkan i enkät
Transportföretagen vill rikta ett varmt tack
till alla yrkeslärare som tog sig tid att svara
på vår enkätundersökning kring
yrkeslärares utbildnings- och
materialbehov.

Yrkesprovet i ständig
utveckling
Yrkesprovet måste vara högaktuellt
och Transportföretagen har nu påbörjat
arbetet med att ta fram frågor till 2022 års
prov. Samtidigt som genomförandet av
yrkesprovet 2021 precis har avslutats runt

engagerade skolledare från hela Sverige. Inspirationen liknade mer ett seminarium
bestående av ett smörgåsbord. Utvärderingen visar att många deltagare var mycket
nöjda. Deltagarna fick en inblick i Motorbranschcollege, yrkesprov, yrkeskurser, validering
och hur Transportföretagen tänker kring årets digitala skolforum. Vi kan konstatera att det
digitala verktyget ger chans att nå ut till många på ett effektivt sätt. Fler seminarier
kommer, efter önskemål från deltagarna, att arrangeras i höst.

Se till att få inbjudningar till våra olika seminarier genom att maila oss på
kompetens@transportforetagen.se

Läs mer om dagen här.

Sjöfartsutbildningens
programstruktur i fokus
Nyligen var det återigen dags för Transportföretagen att stå värd för Maritimt
utbildningsforum. Representanter för samtliga sjöfartsgymnasier och de båda högskolorna
samlades i ett digitalt möte. Därutöver deltog även Transportstyrelsen, Skolverket och
Sjöfartens Utbildnings Institut.

Läs mer om sjöfartsutbildningens programstruktur i fokus.
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Enkätsvaren visar att behovet inom
lastbils- och maskinteknikutbildningarna är
särskilt stort. Vi kommer ta tag i frågan,
men är ödmjuka eftersom antalet elever är
så få och därmed underlaget för att
finansiera läroböcker mindre.

Andra områden som vi markerar som
viktiga är elsystem, högvoltsteknik,
diagnosteknik, bromssystem och
kraftöverföring/drivlina. Vi hoppas kunna
starta upp fler yrkeslärarkurser men tittar
även på andra alternativ. Kom gärna in till
oss med förslag löpande!

om i landet.  

15 engagerade yrkeslärare har fått
erbjudande om att vara med i en fråge-
konstruktionsgrupp för att utveckla provet
och intresset om att få vara med är stort.
Arbetet kommer att delas upp i fyra olika
områden, bilskada, lack, personbils-
mekaniker och tungmekaniker.
Förhoppningen är att gruppen kommer att
ha ett konstruktivt utbyte med varandra
och att gruppmedlemmarna kommer lära
sig mycket kring frågekonstruktion som är
en ganska så komplex uppgift.

Allt fler följer Satsa på
sjöfart på Instagram
Satsa på sjöfarts Instagramkonto har nu
över 1 000 följare!

Det finns även en hemsida med intressant
information kring utbildningar, yrken, fartyg,
filmer, med mera. Kolla här!

Transportföretagens
podd Från A till B
Lyssna på Transportföretagens podd
Från A till B – en bransch i förflyttning. I
fyra avsnitt får ni lära er mer om flyget,
vägarna, kollektivtrafiken och hamnarna,
hur de har förändrat samhället och hur de
fortsätter att göra det även i vår tid.

Vi önskar dig en härlig sommar!

Maria Sjölin Johanna Linder Tomas Tärnfors Eva Ohlsson Rose-Marie
Olsson

transportforetagen.se

Prenumerera

Avprenumerera
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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.

Kompetensnytt nr 2 2021

5 av 5




