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Caj Luomas krönika: Fortsatt samarbete i en svår situation
Vi befinner oss i en mycket speciell situation! Den rådande coronakrisen har försatt samhället i brygga. I

skrivande stund ser vi hur samhället successivt stängs ned, hur gränsövergångar stängs och människors

rörelsefrihet begränsas. Konsekvenserna av coronaviruset är omfattande. Viruset skördar människoliv

och ett mänskligt lidande som vi inte upplevt under vår livstid. Och det lamslår stora delar av näringslivet

med arbetslöshet och möjlig recession som följd. Hastigheten är brutal och de politiska beslut som nu

fattas blir helt centrala för vilket samhälle vi har när vi kan lägga coronakrisen till handlingarna.

Länk till hela artikeln

Webbutbildning hos Kia blev succé
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Transportföretagen samlar just nu den svenska motorbranschen för att förbereda sig för en elektrifierad

framtid. Vårt arbete med att utbilda fordonslärare i elteknik har intensifierats sedan en ny läroplan kommit

till stånd och som innebär att svenska mekaniker i framtiden kommer stå på en bättre grund när det gäller

framtidens bilteknik. I den rådande coronakrisen har Kia tagit fram en webbaserad utbildning som väckt

succé.

Länk till hela artikeln

Transportföretagens yrkesprov är
öppen för anmälan
Det är nu möjligt att anmäla elever till

Transportföretagens yrkesprov. Provet vänder sig

till elever som går ut en fordonsteknisk utbildning

våren 2020. Just nu följer vi coronaläget och

eventuellt måste vi anpassa årets yrkesprov efter

rådande läge. Mer information om detta kommer så fort situationen klarnar.

Mer om Transportföretagens yrkesprov

Yrkeslärarkurser om el- och hybridteknik är på gång
Det är med glädje och stolthet vi äntligen får se en uppdaterad läroplan som speglar tekniken som finns i

dagens vagnpark. Med en för stunden kraftigt ökande andel elektrifierade bilar i försäljningsstatistiken är

detta något som branschen efterfrågar. Transportföretagen kommer, i samarbete med företag i

branschen, att leverera fortbildningskurser riktade till Sveriges yrkeslärarkår.

Till att börja med önskar vi se minst en lärare per skola, men i det längre perspektivet behöver så klart

alla genomgå kursen för att kunna förmedla rätt kunskaper till eleverna.

Mer om kommande kurser hittar du här.
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Unga inspiratörer till Framtidståget sökes!
Vi söker ungdomar från motorbranschen till Framtidståget som kommer äga rum till hösten under tre

månader. Projektet innebär att, tillsammans med andra branscher, besöka ett stort antal grundskolor för

att möta åttonde- och niondeklassare och ge dem information om transportnäringens olika yrken och

möjligheter. Syftet är att inspirera eleverna inför sina gymnasie- och yrkesval. Arbetet kan ske under hela

projektperioden eller delas upp mellan 2-3 inspiratörer.

Känner du någon lämplig kandidat? Kontakta i så fall eva.ohlsson@transportforetagen.se snarast möjligt.

                                                                                                              Informationsblad om Framtidståget.

Framtidståget - motorbranschen inspirerar högstadieelever

Ny webbsida för Transportföretagens kompetensförsörjningsfrågor
Den 5 februari lanserades Transportföretagens nya webbplats transportforetagen.se. Den nya sajten har

ett ökat fokus på medlemsnytta och samlar Transportföretagens alla branscher och

kompetensförsörjningsfrågor under samma tak.

Du som är yrkeslärare eller skolledare hittar mycket information under Om oss / Kompetensförsörjning.

Transportföretagens kompetensförsörjningsfrågor
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Succé när 1 800 FT-elever och lärare besökte Automässan 2020
Automässan gick av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg i mitten av januari. Vi på Transportföretagen

bjöd in fordons- och transportprogrammets elever åk 2-3 och yrkeslärare att besöka Automässan 2020

och vår monter. Över 1 800 elever och lärare besökte våra introduktionsträffar!

Mer om Automässa 2020 och vinnare i tävlingen

Distansutbildning ett faktum
De stängda gymnasieskolorna har en tuff

utmaning i att bedriva distansutbildning och de

praktiska programmen är mest utsatta. Vi vet att

de svenska fordonslärarna arbetar intensivt med

att hålla aktiva lektioner. Transportföretagen följer

utvecklingen och avser att fortsätta att stötta

lärarna med fortbildning, verktyg och andra

lösningar. Vi för också en dialog med Skolverket

om effekterna av att bedriva distansutbildning just

inom de praktiska programmen.

Tech Academy
Många vittnar om svårigheten att fånga elevernas

intresse för det digitala klassrummet. Ett bra

verktyg i den digitala skolmiljön är Tech Academy,

använd de finesser som finns här.

Har ni frågor kring det får ni gärna höra av er till

oss på Transportföretagens kompetensförsörjning.

Mer om Tech Academy
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Yrkes-SM 2020 - INSTÄLLT
Yrkes-SM 2020, som skulle ha ägt rum 22-24 april

2020 i Helsingborg, ställs in med anledning av

coronaviruset!

Mer om Yrkes-SM hittar du på:

lackerare.se

motorbranschcollege.se

Fordonslackerarnas yrkesprov -
INSTÄLLT
På grund av coronaviruset är årets yrkesprov inom

fordonslackering, som skulle gått av stapeln den

5-7 maj på branschskolan Lugnetgymnasiet i

Falun, inställt. Skolan ser nu tillsammans med

Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN) över möjligheten

att erbjuda yrkesprovet senare under året.

lackerare.se/yrkesprov

Detta är arrangemang för yrkeslärare och skolledare inom fordons- och transportprogrammet.

Lorem ipsum

Transportföretagens yrkesprov 2020

OBS – just nu i coronavirustider försöker vi ordna en tillfällig lösning
för genomförandet av yrkesprovet 2020. Mer information kommer per
mejl till skolans provansvarige.

Transportföretagens yrkesprov är till för de elever som går ut en
fordonsteknisk utbildning under våren 2020. Provet sker i ett webbaserat
verktyg, där elever får svara på ett antal fordonstekniska frågor. Alla elever
får ett intyg med de yrkeskunskaper som eleven klarar av.

Länk till Transportföretagens yrkesprov 2020

Kvartal 2
2020

Transportföretagens skolforum 2020
Save the date! Den 1 oktober lättar vi ankar från Stockholm för en tur- och
returtripp med Viking Line till Mariehamn, Åland.
Under tiden har du möjlighet att ta emot nyheter inom motorbranschen och
träffa nya kollegor från runt om i landet.

Viking Line-båt

oktober

opinion.transportforetagen.se
transportforetagen.se

Kompetensnytt nr 1 mars 2020 https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455D4B77484459447442455...

5 of 6 5/15/2020, 3:23 PM



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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