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PRESSMEDDELANDE
Det nystartade projektet Tekniskt Basår i samverkan, TBiS, samlade lärare,
rektorer, verksamhetschefer, politiker, studie-och yrkesvägledare och
administratörer från region, kommun och högskola till en heldagskonferens på
Orbaden Konferens onsdag den 17 augusti.
Det var en kick off av ett stort regionalt samverkansarbete, där kompetensförsörjningoch kompetensutveckling står i fokus. Under dagen drogs riktlinjerna upp för
projektets utveckling, i kombination med inspiration och kunskapsförmedling. Syftet
med dagen var först och främst att skapa en gemensam plattform, en samsyn, för det
fortsatta arbetet. Att lista insatser och arbetsätt för att nå målet samt stärka de olika
yrkesrollerna i ett samarbete. Per Brykt från Sandvik, pratade om betydelsen av att
näringslivet engagerar sig i utbildningsfrågor och länets stora utbildningsutmaning
generellt sett. Bengt Eriksson, rektorsråd vid Högskolan i Gävle gav en historisk
odyssé till projektets tillkomst och projektledare Vibeke Sjögren pratade om
projektarbete generellt och detta specifikt. Deltagarna arbetade sedan i workshops
med olika frågeställningar för att skapa en gemensam agenda och aktivitetsplan.
Utvecklingsarbetet, 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 vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal
vuxenutbildning erbjuds som studieort.
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. Pedagogiskt
samarbete mellan högskola och vuxenutbildning kan också göra att högre studier
avdramatiseras.
Gävleborgs län har ett stort behov av att få fler att utbilda sig, vilket bland annat syns i
den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Gävleborgs län har landets lägsta
utbildningsnivå och behöver få betydligt fler att utbilda sig varav en betydande del av
detta är akademisk utbildning: bland annat behöver industrin i länet fler med relevant
teknisk utbildning.

Det tekniska basåret/basterminen som erbjudits via Högskolan i Gävle (HIG) har
möjliggjort en ”mjukstart” av studier på högskolenivå i en högskolemiljö som kan
upplevas som främmande särskilt för de som saknar studietradition i hemmet.
Basåret/basterminen har gett en garantiplats på högskolans olika ingenjörsprogram.
Ett tekniskt basår/bastermin som även erbjuds i samverkan mellan kommunernas
vuxenutbildning och lärcentra och HIG kan erbjuda lokala studier som underlättar
rekryteringen av underrepresenterat kön samt bidra till förbättrad integration då
insteget till akademisk utbildning förenklas ytterligare.
Finansiärer, förutom Region Gävleborg, är Sandviken, Ljusdal och Hudiksvalls
kommuner samt kommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund. Vibeke
Sjögren, är anställd som projektledare sedan 2 maj och projektägare är
Hälsingeutbildning ekonomisk förening med säte 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.
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