Pressinformation om projektet SkanKomp

Pressinformation kring Interreg projektet SkanKomp
Plats och tid:

Marstrands havshotell, varvskajen 2.
Den 28 maj kl 9- 10 lokal ”vinden”
Startar med en gemensam presentation av projektet
och personerna. Därefter ges möjlighet till individuella
intervjuer.

Hemsidor:

www.skankomp.eu
www.westum.se
http://www.interreg-oks.eu/se
www.rm.dk

Kontaktperson:

Linda Blomberg, koordinator Westum. Tel 070-8897604

Email:

linda.blomberg@westum.se

Deltagare:

Interregsekretariatet
Västra Götalandsregionen
Svenskt Näringsliv
Region Midtjylland
Larvik kommun
Arendal kommun
Deltagande kommuner Sverige
Övriga intressenter

Info:

Strategisk kompetensförsörjning leder till tillväxt.
Det skandinaviska Interreg-projektet SkanKomp har de
seneste tre åren bidraget till att stärka företagens framtida
konkurranskraft.
Westum är ett nätverk av 35 vuxenutbildningar/lärcentra i
Västra Götalandsregionen och Halland som bildats för att
samarbeta kring gemensamma utvecklingsmål. 12 av
dessa vuxenutbildningar/lärcentra har valt att delta i
SkanKomp och Westum är således koordinerade part för
dessa svenska deltagarna. Genom SkanKomp har
kunskapen och utvecklingen kring

kompetensplattformsarbetet ökat, både lokalt, regionalt
och transnationellt. Metoder och arbetssätt har jämförts
med varandra och nya sätt att arbeta har prövats.
Deltagandet i projektet har gett verksamheterna tid och
medel att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
och det har skapats eller påbörjats ett arbete som ger
avtryck i bestående sturkturförändring i verksamheten.
Mer och bättre matchad utbildning. Det var målet, då
partnerna i det EU-finansierade SkanKomp-projektet
startade sitt arbete för tre år sedan.
Det målet har blivit uppfyllt med råge, då projektet har satt
spår i de skandinaviska företagen, hos deras medarbetare
och hos flera hundra utbildningsaktörer i skandinavien
som erbjuder den utbildning som efterfrågas.
Projektet hjälper till att skapa balans mellan utbud och
efterfrågan på kompetens och minskar därmed att
individer går arbetslösa samtidigt som tillväxten hämmas
på grund av att företagen inte får den kompetens de
efterfrågar.

SkanKomp i Trollhättan
Trollhättan är en av de 12 deltagande parterna i
SkanKomp och har genom projektet kunnat utveckla
kommunens utbildningsorganisation till att möta den stora
omställning som Saabs konkurs medfört.
Metodutveckling för validering, flexibelt lärande och
samverkan med näringsliv har gjort att vuxenutbildningen
kunnat agera snabbt och effektivt i
omställningsprocessen. Nya kontakter och nätverk har
skapsts med övriga partners som är viktiga för fortsatt
utveckling. Inom utbildningsorganisationen har det även
skapats nya funktioner och nya arbetssätt vilket som är en
direkt följd av projektet.
http://www.youtube.com/watch?v=eSmT5oVzQ78
Mobila yrkeslärare- en svensk framgång
MOBY är en annan del av projektet. Syftet har varit att
utveckla en pedagogisk utbildningsmodell för
yrkesgymnasiala kurser. Resultatet heter -MOBY
modellen. En modell som skall höja kvaliten och
underlätta kommunikationen mellan skola och arbetsplats.
MOBY skapar större flexibilitet men uppfyller också de
formella kraven inom yrkesutbildningarna. Behovet av
dokument som är lätthanterliga för yrkeslärare,
handledare och elev på arbetsplasterna är väldigt stort.
MOBY utgör en vinst för alla inblandade pater. Såväl
branschen som skolan får en tydligare bild av vad som
önskas och krävs av de ingående parterna.
MOBY är en efterlängtad och uppskattad modell för
många yrkeslärare och handledare.
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Avsändare
Nätverk Westum
Östergatan 18 A.
451 51 Uddevalla
www.westum.se

Lite faktiska resultat
Utbildningsorganisationerna har genom projektet ökat sin
samordning och genomför nu bland annat gemensamma
behovsinventeringar regionalt.
Totalt har 672 utbildningsanordnare i Skandinavien varit
på utbildning för att bli bättre på att förstå företagens
nutida och framtida kompetensbehov, så kallade
kompetensmäklare. Projektet SkanKomp har bidragit till
att 1400 företag har inom skandinavien blivit kontaktade
för att diskutera strategisk kompetensförsörjning och
närmare 300 nätverk har skapats inom och mellan företag
och utbildningsorganisationer. Nedan följer några exempel
ur projektets arbete:
Slutkonferens
De detaljerade resultaten av SkanKomp- projektet
kommer att presenteras på en avslutningskonferens den
28 – 29 maj 2013.
Konferansen kommer vara på Marstrands havshotell
utanför Kungälv den 28 – 29 maj. Den 28 maj klockan
09-10 kommer dessa personer stå redo för att bli
intervjuande av Er:

Stefan Knudsen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5284
Mobil: 2117 4187
stefan.knudsen@ru.rm.dk
Anders Brunberg, Ordf. Westum
Och verksamhetschef på Högskolecentrum Bohuslän.
Telefon: 0522-69
anders.brunberg@uddevalla.se
Kent Johansson, Euparlamentariker Centerpartiet
Eva- Lis Boman, yrkeslärare Halmstad och med
satsningen av MOBY (mobila yrkeslärare)
Gisela Nottorp- projektledare MOBY
Andreas Olsson, utbildningsledare för yt- och rostskydd i
Trollhättan
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2013-05-27
Linda Blomberg
Tel. 070-8897604
Linda.blomberg@westum.se

