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PRESSMEDDELANDE MED INBJUDAN
Projekt Tekniskt basår i samverkan/TBiS bjuder in till inspirations-och
kompetensförsörjningskonferens onsdag 1 november på Järvsöbaden i Järvsö,
”Kompetensen i framtidens hetaste yrken.”
En kompetensutvecklingsdag, där lärare, studie-och yrkesvägledare, rektorer,
verksamhetsledare, samordnare, utbildningsledare, politiker inom skolvärlden
är målgruppen, för hur vi arbetar med kompetensförsörjningsfrågorna i länet.
Medverkande föreläsare är en mix av representanter från nationellt, regionalt
och lokalt arbetsliv och ett 70-tal deltagare är anmälda.
För att förbättra tillgängligheten och utöka möjligheterna till studier för människor i
Gävleborgs län bygger nu Högskolan i Gävle och vuxenutbildningar/lärcentra upp ett
samarbete där Tekniskt basår erbjuds på lokala studieorter. Utvecklingsarbetet med
TBiS, som fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett
samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle. En
modell som vi hoppas ska kunna vara mall för fler utvecklingsarbeten inom
utbildningsområdet. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är prioriterade
regionala utvecklings-och tillväxtfrågor. Projektet Tekniskt basår i samverkan är en
aktuell kugge i det arbetet. Behovet av människor med högre utbildning, och specifikt
ingenjörsutbilningar, är mycket stort.
Projektet innebär att studenterna får möjlighet att läsa ett tekniskt basår på
hemorten/vald studieort, med gemensam undervisning för komvux- och
högskolestuderande. Samläsningen är unik för landet och undervisningen är upplagd
på samma sätt som ett högskoleprogram med föreläsningar, laborationer,
grupparbeten, projektarbeten, tentamen etc. Undervisningen i sig är ett
utvecklingsarbete mellan lärare på Högskolan i Gävle och lärare på lokala lärcentra.
Ett arbete där vi arbetar aktivt med att utveckla möjligheterna med digitalt/nätbaserat
lärande samtidigt som vi fokuserar på lärandet på plats med support och mentorskap.
Lokala studieorter som erbjuder Tekniskt basår fr o m hösten 2017 är, förutom
campus i Gävle, Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Sandviken. Varje studieort har
nu en grupp elever som studerar lokalt på plats och efterfrågan på de lokala platserna
var över förväntan.

Finansiärer, förutom Region Gävleborg, är Sandviken, Ljusdal och Hudiksvalls
kommuner samt kommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund. Projektet pågår
mellan 2016 och 2018.
PROGRAM 1 november Järvsöbaden
9.30 - 10.00 Kaffe/te & smörgås serveras
10.00

Välkommen! Vibeke Sjögren, projektledare
”TBiS - möjligheter och utmaningar”

10.15

Region Gävleborg, Thomas Lundberg
”Semaforen - Regional kompetensförsörjning”

10.50

Högskolan i Gävle, Magnus Lemoine, Samverkansansvarig
Akademin för teknik och miljö
"Är arbetsintegrerad utbildning framtiden för regionens
företag?"

11.20

Lantmäteriet, Carl – Erik Zetterlund, ”Koll på läget och
framtida utmaningar”

11.55

Inger Ångström VD, Järvsöbaden

12.10

LUNCH

13.00

Arkory AB, Anna Styf & Ali Ayrouta, Ljusdal,
byggnadsingenjörer från Sverige och Syrien.
”Rekrytering via nätverk och samverkan. Hur i hela
Hälsingland gör vi?

13.40

Monitor AB, Morgan Persson, vd Monitor, Hudiksvall,
”Vår framtida utmaning – Kompetensförsörjning”

14. 15
14. 30

Fika
Gästrike Återvinnare, Thomas Nylund, Förbundsdirektör
”Framtidens rekryteringsutmaningar ur ett branschperspektiv”

15.10

”Rundabordssamtal”

15.40

Summering och avslut
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