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Teknikcollege Mälardalen har en händelserik vår att se fram emot
Rolf Thiger valdes till ny ordförande i Teknikcollege Mälardalens regionala
styrgrupp. Rolf jobbar till vardags på Volvo CE i Eskilstuna. Han har
engagerat sig i Teknikcollege Mälardalen i många år och nu senast var han
ordförande i lokal styrgrupp Eskilstuna
Hej Rolf! Vi är glada att du tackade ja till erbjudandet att bli regional
ordförande för Teknikcollege Mälardalen.
Varför tror du att regionala styrgruppen ville att just du skulle bli
ordförande?
Jag tror att de var ute efter erfarenhet. Jag har jobbat länge inom industrin
och känner mycket väl till de krav och önskemål industrin har. Det tror jag
har varit avgörande. Dessutom kan styrgruppen ha sett att jag är
intresserad av och engagerade i samarbetet mellan industri och skola.

ROLF THIGER, VOLVO
REGIONAL ORDFÖRANDE

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

Vilken är din roll på Volvo?
Just nu är jag HR Business partner. Mycket av Volvos administrativa
personalarbete sköts från Göteborg. HR-rollen på plats i Eskilstuna är därför
en mer stöttande och guidande för våra chefer och medarbetare. Jag har
också särskilda ansvarsområden, exempelvis organisationsdesign och
lönesättningsmodeller.
Vad är viktigast just nu för Teknikcollege Mälardalen, tycker du?
Samarbetet med industrierna. Skolorna börjar förstå industrins behov och
industrin börjar förstå att de måste engagera sig. Våra kommuner har ett
stort ansvar, de ska säkerställa att skolan får de resurser som behövs för att
hålla i kvalitativa utbildningar. Det är viktigt att kommunerna aktivt visar att
de står bakom konceptet Teknikcollege och prioriterar de här frågorna.
Förmånen med Teknikcollege är att vi får in samtliga parter
/Rolf
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Teknikcollege Mälardalen är en region i framkant. När Regeringskansliet vill lära sig mer
om konceptet Teknikcollege, kontaktar man oss!
Nu är det dags att lämna 2013
och se fram emot ett spännande och
händelserikt 2014.

Regeringskansliet
15 januari var en delegation från
Regeringskansliet på besök hos
Teknikcollege Mälardalen för att lära
sig mer om Teknikcollege-konceptet.
De fick möta lärare och elever från
Rinmangymnasiet, samt Volvo CE,
IQ, Lundbergs plåt och Saab.
Besöket var startskottet för den
utredning man gör kring
Teknikprogrammet och
Industritekniska programmet. I slutet
av februari besöker delegationen
Västerås och Wijkmanska gymnasiet.

Pressvisning
Pressen kom till Wijkmanskas nya
lokaler inne i Västerås city. De fick
träffa bland andra AQ, Lundbergs
plåt, Mälarenergi, Svenskt Underhåll
och Arotech, som alla gav sin positiva
bild av skolans flytt.

Teknikcollege BMV

Regeringskansliet på besök hos TCM

Företagsseminariet ställdes in på
grund av för få anmälda.
En uppsökande verksamhet som
syftar till att öka kännedomen om
konceptet drar igång. Nya företag
kommer att få träffa en processledare
och lära sig mer om konceptet under
en timme. Hoodtröjorna är beställda
och leverans sker i slutet av april eller
början av maj.
Använd filmen om Teknikcollege!
http://teknikcollege.se/malardalen

Pressvisning i Wijkmanskas nya lokaler

I mars öppnar Volvo och
Alfa Laval dörrarna för
Eskilstunas 8or och deras
målsmän

