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VI HÅLLER TEMPOT UPPE
OCH NYTTJAR HELA REGIONEN
Adela Martinovic var med och startade Teknikcollegearbetet i Västra
Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) 2006. Sedan 2008 jobbar
hon på Teknikcolleges kansli. Idag tituleras hon Kanslichef.

ADELA MARTINOVIC
KANSLICHEF TEKNIKCOLLEGE

Hej Adela!
Nu är Teknikcollege 10 år, vad skulle du säga är de 3 viktigaste
milstolparna?
- Dels att sprida konceptet nationellt till den rikstäckande
samverkansplattform som det är idag. Dels att förankra konceptet
bland företagen och kommunerna så att de hittar varandra och ser
mervärdet av en nära samverkan. Den senaste milstolpen är att
Teknikcollege numera är en erkänd plattform för samverkan kring
kompetensförsörjningsfrågor.
Vilken är din viktigaste uppgift som kanslichef?
- Att vara spindeln i nätet.
Vad ser du som höstens stora utmaning?
Se till att årets rikskonferens blir den bästa hittills samt introducera
två nya medarbetare på kansliet.

Kontakt Teknikcollege Mälardalen:
Processledare Ida-Maria Rydberg
malardalen@teknikcollege.se
0735-151537

Nu ska du få önska...så ser Tc ut om 5 år!
- Om fem år har vi avsevärt stärkt företagsengagemanget inom
Teknikcollege. Vi har också säkrat den regionala finansieringen för
Teknikcollegeregionerna så att vi kan arbeta mer långsiktigt med
samordningen av konceptet regionalt. Teknikcollege har också en
bredare samverkan mellan alla utbildningsnivåerna, en tydlig väg för
studerande om utbildnings- och yrkesmöjligheter, samt att företagen
får den kompetens de efterfrågar.
Tack Adela!
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VÅREN GICK FORT!
Beslut om Industritekniska
programmet är flyttat till mars 2015
22 maj träffade
teknikprogramsutredningen
Teknikcollege. Under denna hearing
fick samtliga deltagare ta ton och ge
synpunkter på förslaget om det nya
teknikprogrammet. Resultatet av
utredningen presenteras i mars 2015.
Enligt det förslag som presenterades
under hearingen ska Industritekniska
programmet finnas kvar i sin befintliga
skepnad. På Teknikprogrammet
föreslår utredningen att inriktningen
Produktionsteknik ska utvecklas och
ytterligare närma sig Industritekniska.
Den nya inriktningen innefattar minst
2800p samt APL.
Läs mer om utredningen:
http://www.sou.gov.se/sb/d/18668
Teknikcollege BMV
Vi jobbar allt tätare med Tc
Bergslagen och Västra Mälardalen.
I april syntes Teknikcollege på
företagsfrukost både i Hallstahammar
och Köping.
Till hösten kan vi se fram emot bland
annat ”Studiebesök för lärare” och
”Teknikkväll för grundskolan”.

Hoodtröjorna är på väg till oss!
Tröjorna finns på skolan till
skolstarten i höst.
Nuvarande treor får besöka skolan
och hämta sina tröjor.
Kollegialt lärande i region
Mälardalen
Två av våra svetslärare, Anders
Hedin (RInmangymnasiet) och Peter
Grahn (Wijkmanska gymnasiet) har
besökt varandras skolor för att titta på
pedagogik, litteratur, materialval,
metoder med mera. Ett vinnande
koncept för att hitta närmare
samarbeten mellan skolorna.
Handledarutbildning
I mars och april hade vi en
grundläggande handledarutbildning
(Steg 1) i för handledare i Västerås
och Eskilstua. I nästa steg (Steg 2) av
utbildningen får handledarna träffa
lärare på programmen för att få veta
mer om kursinnehåll. Steg 2 kommer
att hållas i september.

Amelie von Zweigbergk, Särskild utredare för
Yrkesprogramsutredningen

Rinman besöker Wijkmanska

16/6-17/6 Processledar- och
ordförandeträff (Luleå)
20/8 Invigning Wijkmanska

Sprid filmen om Teknikcollege!
http://teknikcollege.se/malardalen

9/10 Nationell Kampanjdag
6/11 Rikskonferens

TEKNIKCOLLEGES RIKSKONFERENS 2014

BOKA upp 6/11
i din kalender!

