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PRESSMEDDELANDE med Inbjudan
Nu börjar de första studenterna inom det regionala utvecklingsarbetet Tekniskt
basår i samverkan sina studier. Pionjärkullen kommer att ha kickoff och
introduktion på Högskolan i Gävle måndag den 21 augusti kl 9-16. En gemensam
bussresa med studerande, lärare, studie-och yrkesvägledare och rektorer från de
lokala studieorterna, Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Sandviken anordnas
med start i Ljusdal/Utvecklingscentrum på måndag morgon kl 06.30.
Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och länets kommuner för bättre
kompetensförsörjning- och kompetensutveckling, som är unikt i Sverige, sjösätts
alltså nu med den första kullen studerande. Antalet ansökningar har varit över
förväntan. Som studerande har du valt om du vill studera Tekniskt basår med
högskolan som huvudman, vilket ger studenten följande läsår en reserverad plats på
ett högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle, eller om du läser kurserna som
ingår på Tekniskt basår via din kommun. Men studierna bedrivs gemensamt på lokala
lärcentra och undervisningen är ett samverkansarbete mellan högskolans lärare och
kommunala lärare. Det innebär att studier bedrivs vid lärcentra med hjälp av ny teknik
via bl a inspelade föreläsningar från högskolan och support på plats men laborationer
kommer att genomföras på campus i Gävle. Studenterna får dessutom erfarenhet av
hur man studerar på en högskola.
Utvecklingsarbetet syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan
länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett Tekniskt
basår, där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort.
Projektaktörerna ska utveckla en långsiktig modell för hur utbildningen Tekniskt
basår kan erbjudas lokalt, parallellt med erbjudande om kommunala tekniska
basårskurser med flexibelt upplägg.

Projektet föregicks av en förstudie som i sin slutrapport i mars 2015 konstaterade att
samarbete mellan Högskolan i Gävle och kommunala vuxenutbildningarna i länet är
möjligt. Intresset för att gemensamt utveckla Tekniskt basår på ett sätt som möjliggör
för fler individer att våga ta steget till högre studier är tydligt. Att skapa en modell där
tekniken används mer effektivt gör att studierna blir tillgängliga för fler.
Finansiärer, förutom Region Gävleborg, är Sandviken, Ljusdal och Hudiksvalls
kommuner samt kommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund, Bollnäs,
Nordanstig och Söderhamn och Högskolan i Gävle. Vibeke Sjögren, är anställd som
projektledare sedan maj 2016 och projektägare är Hälsingeutbildning ekonomisk
förening med projektkontor i Förvaltningshuset, Ljusdal. Projektarbetet ska pågå t o
m september 2018, då möjligheterna till lokalt basår ska vara fullt tillgängliga och en
del av det ordinarie utbildningsutbudet.
För vidare kontakt och information
Vibeke Sjögren
Projektledare TBiS
070 – 725 98 28
Annika Eklund
Utbildningsledare Tekniskt basår, HiG
026-64 89 33
Program 21 augusti
Gemensam programinformation och upprop kl 9.00-12.00 i hus 99.
På eftermiddagen kl 13.00-16.00 i sal 99:516 är det ett seminarium "Studieteknik,
samarbete och lärande"
Avgångstider för bussen är:
06.30 Ljusdal UC
07.15 Hudiksvall CUL
07.50 Söderhamn Cfl
16.00 Bussen går tillbaka från högskolan Gävle
Sandviken möter upp på HiG

Status antal antagna per studieort per 2017-08-17
Campus Gävle 80 st
Tot 80
Sandviken 19 st
Tot 19
Söderhamn 13 st plus 6 komvux
Tot 19
Hudiksvall 9 st plus 9 komvux
Tot 18
Ljusdal 11 st plus 6 komvux
Tot 17
Välkomna!
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