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Välkommen till Transportföretagens nyhetsbrev för gymnasieskolans skolledare och
yrkeslärare

Visa i webbläsare

Årskrönika

Intervju med Caj Luoma om året som gått och året som kommer.

Tävling - fordonstekniska programmen
Transportföretagen Motor som är ett av förbunden inom Transportföretagen, bjuder in
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landets alla gymnasieskolor med fordonstekniska utbildningar till tävlingen: Nästa stopp:
Fordonstekniska programmet! Första pris är hela 60 000 kr!

Vi vill premiera landets tre bästa gymnasieskolor som genom nytänk, kreativitet och ett
innovativt arbete kan visa på en positiv utveckling av rekryteringen av elever till det
fordonstekniska programmet. Tävlingen pågår från oktober -21 till januari -22, och
vinnarna presenteras i mars 2022.

Läs mer här hur din skola gör för att delta

11,5% fler tjejer antagna till fordons- och
transportprogrammet!
Antalet elever som antagits till gymnasieskolans fordons- och transportprogram uppgår
läsåret 2021/2022 till 3645 elever. Det är en ökning med 2,6% jämfört med för ett år
sedan. Samtidigt är andelen antagna till gymnasieskolans yrkesutbildningar konstant. Det
visar aktuell statistik från Skolverket. Statistiken visar också att andelen tjejer som antagits
till fordons- och transportprogrammet fortsätter öka – antalet tjejer ökar nämligen med
hela 11,5%.

Läs mer om antagningen till FT-programmet
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APL-loggboken
Transportföretagen lanserar nu en ny
loggbok för APL. Denna digital loggbok är
kostnadsfri för gymnasieskolor att använda
och finns både som app och för desktop.
Introduktionen av verktyget har redan över
100 yrkeslärare från fordonsprogrammen
deltagit i. Vi har fått många uppskattande
kommentarer om loggboken!

Med detta verktyg blir det enklare att styra
innehållet i APL-arbetet, så det passar
undervisningen i skolan, samt att följa upp
elevernas närvaro.

Stort lycka till med det viktiga arbetet att
introducera eleverna till arbetslivet.

Läs mer om APL-loggboken

Intresseanmälan till Yrkes-SM 2022 öppen
Tävlande sökes till 2022 års Yrkes-SM – hjälp oss att hitta dem!

Vi söker de som har gått ut FT-programmet med fordonsteknisk inriktning samt nu jobbar
på ett motorbranschföretag inom personbilsteknik, lastbilsteknik, maskinteknik,
bilskadeteknik eller fordonslackering samt fyller max 20 år under 2022. Yrkes-SM äger
rum i Växjö den 10-12 maj 2022. 

Tipsa era tidigare elever om att anmäla sig till en spännande upplevelse!

Läs mer om intresseanmälan till Yrkes-SM 2022
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Kompetensbehov i fokus på Maritimt
Utbildningsforum
Transportföretagen arrangerar årligen konferensen Maritimt Utbildningsforum där
företrädare för sjöfarten samlas för att diskutera utbildningsfrågor och rekrytering.
Konferensen ägde rum i Jönköping den 2-3 november. Syftet med konferensen är ge
deltagarna möjlighet att diskutera aktuella frågor och att utbyta erfarenheter.

I år lades fokus på utbildningskvalitet och innehåll. Gruppdiskussionerna var mycket
givande, där skolorna tillsammans började strukturera innehållet i utbildningarna. Vi
märkte att det finns stora skillnader i vad och hur man utbildar på sjöfartsgymnasierna.
Ambitionen är att försöka strukturera innehållet mer efter de branschkrav som tagits fram
för manskapsrollerna och som sedan kan följas upp med ett avslutande yrkesprov.

I årets konferens deltog representanter för sjöfartshögskolorna, sjöfartsgymnasierna,
Skolverket, Transportstyrelsen, Arbetsförmedlingen Sjöfart och Sjöfartens Utbildnings
Institut.

Framtidståget
Transportföretagen har under hösten medverkat i Framtidståget – ett projekt där våra
unga inspiratörer träffat elever som står inför sina gymnasie- och yrkesval. Hittills har över
520 skolor tagit del av Framtidstågets presentation och de yrkesfilmer som visas i
samband med det digitala besöket. Framtidståget arrangerar också ett antal digitala träffar
för studie- och yrkesvägledare (SYV), där de får möjlighet att lära sig mer om de olika
branscherna.

Se en-minuters-filmen som lyfter olika yrken inom transportnäringen här.

Läs mer om Framtidståget
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Är du vår nästa
lackexpert?
Brinner du för att lära ut lackerings-
konsten? Och gillar du tävlingsmomentet?
Då är troligen rollen som ansvarig för
fordonslackeringstävlingen vid Yrkes-SM
2022 något för dig!

Blir du nyfiken så tveka inte att höra av dig
till tävlingsansvarig Johanna Linder,
johanna.linder@transportforetagen.se
eller ring (08-762 71 45), för mer
information!

Yrkeslärarsatsning
Just nu pågår yrkeslärarutbildningarna i el-
och hybridteknik. Det är en tvådagars-
utbildning, som innehåller grundläggande
elkunskap och förståelse för elsäkerhet.
Transportföretagens ambition är att utbilda
åtminstone en lärare per gymnasieskola
med fordonsteknisk utbildning, som sedan
kan förmedla de nyvunna kunskaperna till
sina kollegor. Kursmaterialet har varit en
uppskattad del att ta med sig hem till
skolan och skapa egna lektioner utifrån.
Stort intresse för utbildningen har gjort att
vi blivit tvungna att prioritera så att varje
skola fått möjlighet till plats för en lärare.
När vi stänger 2021 kommer över 300
fordonsyrkeslärare att ha genomgått denna
utbildning.

Läs mer om Kurser i el- och
hybridteknik

Kompetensutveckling om motorbranschen för
studie- och yrkesvägledare
Transportföretagen har under hösten genomfört sex lyckade frukostseminarier för över
200 studie- och yrkesvägledare, SYV, om motorbranschens kompetensbehov. Trots
pandemin, som har haft betydande inverkan på transportsektorn, är rekryteringsbehovet
mycket stort i motorbranschen. Förutom att belysa just det stimulerade seminarierna till
dialog om branschens utveckling och vad det innebär för olika yrkesroller.

Läs mer om Frukostseminarierna
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Vårt skolforum 2021 är nu
genomfört!

Tack till alla deltagare som vi träffade vid
tre tillfällen under oktober månad! Det är
verkligen inspirerande att ni är så många
som gillar det vi gör och att ni alltid
kommer.

Se filmerna från skolforum

Framfart - ett jämställdhetsprojekt
Målet med Transportföretagens projekt Framfart är att stötta färden mot en mer jämställd
transportnäring.  

– Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara se
till att fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med, säger
projektledare Johanna Linder.

Ta del av jämställdhetsguiden

Spänstig dialog om Framtidens kompetens
Transportsektorn befinner sig mitt i ett spännande teknikskifte. Rekryteringsbehovet
kommer att vara stort både på kort och lång sikt, men jobben kan komma att förändras.
Detta var temat på en digital konferens som Transportföretagen höll den 21 oktober för att
utbyta erfarenheter mellan företrädare för transportbranschen, myndigheter och företag.

Här kan du se hela konferensen och moderatorernas eftersnack
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God Jul & Gott Nytt År!

Maria Sjölin
Karlsson

Johanna
Linder

Tomas
Tärnfors

Linda
Stenström

Eva
Ohlsson

Rose-Marie
Olsson

transportforetagen.se

Prenumerera

Avprenumerera

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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