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Om wienerbröd och utbildningsystemet
I vårt första nummer av Kompetensnytt som kom ut i mars skrev jag bland annat att ”Gymnasieskolor,

med utbildningar som leder till anställning i transportnäringen, är Transportföretagens viktigaste

samarbetspartners inom kompetensförsörjningsområdet”. I dag, tre månader senare, gäller det

naturligtvis fortfarande.

Mer om wienerbröd och utbildningssystemet

Grattis Sveriges bästa ungdomsmekaniker!
Vinnare i Transportföretagens slutprov – ett yrkesprov för Sveriges bästa ungdomsmekaniker – är nu

utsedda.

- Det är fantastisk med så många duktiga ungdomar i skolorna runtom i landet. Slutprovet är en

värdemätare på vårt arbete med att höja de fordonstekniska utbildningarnas kvalitet, säger Caj Luoma,

chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Läs mer om vinnarna

LYNs Yrkesprov bjöd på flera höjdpunkter
Efter en intensiv vecka på branschskolan Lugnetgymnasiet i Falun har Yrkesprovet inom

fordonslackering precis avslutats. 26 personer har under tre dagar visat sin yrkesskicklighet inom

fordonslackering.

Högsta poäng på yrkesprovet lyckades Gundars Kalkis från Fredrika Bremergymnasiet i Haninge utanför

Stockholm få med hela 87 poäng. Grattis!

Läs mer på lackerare.se

Transportföretagens skolforum 26-27 september 2019
– för yrkeslärare inom fordonsteknik
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Du har väl säkrat din plats på Transportföretagens skolforum, som syftar till att fortbilda, inspirera samt

utveckla yrkeslärare inom fordonsteknik. Här får du en exklusiv möjlighet att under trevliga former träffa

kollegor från flera gymnasieskolor samt representanter för näringsliv, leverantörer och organisationer.

Välkomna att anmäla er - årets tema är El & hybridteknik 2.0.

Mer om och anmäl till Transportföretagens skolforum 2019

Transportföretagens skolledarkonferens 2019

Save the date 7 november – här kommer konferensen du inte får missa!

Nu står det klart att Transportföretagens skolledarkonferens i år kommer att äga rum den 7 november

2019 i Stockholm. Detta är konferensen där skolledare, företag och bransch samlas för seminarium och

gruppdiskussioner. Just nu arbetar vi intensivt med att ta fram ett intressant innehåll för 2019.

Läs om tidigare års lyckade genomförande här så länge.

Förväntansfullt på kick off inför Yrkes-VM
Se upp! Här kommer Sveriges viktigaste förebilder – alla de unga svenska mästare som utgör Sveriges

yrkeslandslag 2019 och som ska till Yrkes-VM i Kazan i augusti.

Med mindre än 100 dagar kvar, arrangerades en kick-off på Bosöns idrottsanläggning på Lidingö i mitten

av maj där ingen mindre än utbildningsminister Anna Ekström deltog. Transportföretagen fanns

naturligtvis på plats.

Se intervju med Anna och Oskar: https://youtu.be/Xmykxc_JJpg

Mer om kick-off:en inför Yrkes-VM

Erbjud yrkesutbildning via
branschskolor och vidga din
skolans erbjudande till eleverna!
Gymnasieskolor med yrkesprogram och

kommunernas vuxenutbildning kan erbjuda

utbildning inom fler områden med hjälp av

branschskolor. På branschskolan får eleven läsa

de ämnen den egna skolan inte kan erbjuda.

Utbildning inom olika yrkesområden anordnas på

tio utvalda branschskolor i en försöksverksamhet

under perioden 2018–2023.

Inom fordonstekniska området finns

branschskolan i Falun, Lugnetgymnasiet, inom

inriktning karosseri: bilskada och lackering.

Läs mer om bidrag för ansökan till branschskolor

Erbjud yrkesvux på
gymnasieskolan
Det finns flera fördelar med att erbjuda yrkesvux

utbildningar på gymnasieskolor med fordons- och

transportutbildning. Utrustning och lokaler för

fordons- och transportutbildningen är kostsamma

investeringar och genom att kombinera

yrkesvuxutbildningar med ordinarie

gymnasiekurser ökar nyttjandegraden på befintlig

utrustning. Även skolmiljön påverkas positivt av att

gymnasieungdomar och vuxenstuderande

studerar tillsammans.

På Edströmska gymnasiet i Västerås har man

kombinerat gymnasieutbildning med yrkesvux, ett

upplägg som fungerar bra och det finns en

förhoppning från skolan att i framtiden även kunna

erbjuda ännu fler karriärväxlare plats på skolans

yrkesvux utbildningar.
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Unga inspiratörer till Framtidståget sökes!
Vi söker två ungdomar från motorbranschen till Framtidståget. Framtidståget kommer äga rum till hösten

och innebär att två ungdomar kommer att 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 dem inför sina gymnasie- och yrkesval. Känner du någon lämplig kandidat?

Läs mer om vad man gör som inspiratör

Motorbranschcollege – en succé
Nu har 14 gymnasieskolor runtom i landet certifierats som Motorbranschcollege och satsningen är en

succé – över 50 skolor har anmält intresse att få bli Motorbranschcollege.

Mer om Motorbranschcollege framgång

Förändringar i yrkeskompetens-
beviset (YKB)
Europaparlamentet och europeiska unionens råd

har beslutat om ändring av direktiv rörande YKB.

Med anledning av detta har Transportföretagen

inlett en dialog med Transportstyrelsen angående

förändring av föreskrifter rörande YKB.

Förändringarna ska implementeras inom 24

månader i respektive EU-land vilket för Sveriges

del innebär senast den 23 maj 2020.

Läs mer om YKB

Fira "Vi kör!" – svara på quizz och vinn premiumtårta!
Vi kör! har kammat hem guld i Swedish Content Award.

Vi är väldigt glada över ett prestigefullt pris som syftar till att premiera en kommunikationssatsning som

gör skillnad. Vi vill gärna ge fler chansen att få fira med tårta. Därför utlyser vi en quizztävling med

premiumtårta som pris. Svara på quizzen, skicka in enligt länken nedan så hör vi av oss till vinnaren efter

sommaren.

Länk till quizztävlingen

Detta är än så länge enbart arrangemang för yrkeslärare och skolledare.

Lorem ipsum

Välkommen ombord på Atle!
För att fler ska få kännedom om sjöfartens yrken, utbildningar och
karriärvägar kommer en sjöfartskonvoj med isbrytaren Atle i täten att
besöka hamnar runtom i Sverige från den 24 juni till den 18 juli. Vi hoppas
du kommer!

Mer om Sjöfartskonvojen

Sveriges kuster
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2019

Framtidståget
Syftet med Framtidståget och motorbranschens besök på grundskolor är
att ge åttonde- och niondeklassare information om olika yrken och
möjligheter, men framförallt för att inspirera ungdomar inför sina gymnasie-
och yrkesval.

Mer om Framtidståget

Sverige runt

2019

Donsö Ship Meet (DSM) den 2 september
Den 2 september bjuds skolungdomar i Göteborgsregionen i åk 8-9 i
grundskolan och åk 2-3 i gymnasiet tillsammans med sina lärare ut till
Donsö för att under en dag får lära sig mer om sjöfartsbranschen. Även
studie- och yrkesvägledare är inbjudna. Besökarna kommer att få gå
ombord på nya, miljövänliga tankfartyg, testa diverse moment av
branschens olika yrken, möta personal som arbetar ombord och i land och
få information om utbildningar och karriärvägar m.m.

Donsö

september

Transportföretagens skolforum
Yrkeslärare, föreläsare och utställare från motorbranschen samlas för en
tvådagarskonferens där syftet är att inspirera, kompetensutveckla och
skapa nätverk.
Inbjudan ute nu och möjligheten att anmäla sig till vår populära konferens
på Viking Line är öppen t o m den 21 augusti – skynda er att boka plats
här!

Mer om Transportföretagens skolforum 2019

Stockholm -
Åland

september

Transportföretagens skolledarkonferens
”Save the date” Transportföretagens årliga Skolledarkonferens är där
skolledare, företag och bransch samlas för seminarium och
gruppdiskussioner.
Varje år har ett eget tema – vi arbetar nu intensivt med att sätta 2019 års
tema.

Se föregående års lyckade genomförande

Stockholm

november

Yrkeslärarkurs:
MIG-lödning samt svetscertifiering FORD
En karosseriteknisk kurs inom teoretisk och praktiskt MIG-lödningsteknik
för yrkeslärare. Efter kursen ska du kunna genomföra ett MIG-lödningsprov
och MIG-lödningscertifiering för FORD.

Läs mer om MIG-kursen

Enköping

november

opinion.transportforetagen.se
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.

Kompetensnytt nr 2 2019 https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455D4B76444A5C4276474559/41445D45754544514675...

4 of 4 11/16/2020, 8:54 AM


