FRAMTIDENS JARNVAG
Samarbetsprojekt kring Tågteknikerutbildning
Hur kan en modern utbildningsmodell struktureras för att bli attraktiv och
långsiktigt hållbar? Modellen ska ha inriktningen mot eftergymnasial utbildning
för underhållspersonal för spårgående fordon.
Syftet med samarbetsprojektet är att undersöka och analysera hur en modernisering av dagens
tågteknikerutbildning på eftergymnasial nivå skulle kunna se ut. Vad vill branschen? Vad vill
utbildningsaktörerna? Vad vill studerande? Vad finns det för möjligheter med tanke på
myndighetskrav etc.?
Nuläge och frågeställningar
I dagsläget finns det ett fåtal utbildningar till tågtekniker på eftergymnasial nivå. Antalet elever som
utexamineras från dessa utbildningar täcker ca 25% av anställningsbehovet hos företagen.
Anställningsbehovet uppgår, enligt intervjuer med företagen, till ca 1000 personer de närmsta 5 åren.
Projekts inriktning
Projektet ska inriktas mot att hitta en attraktiv och långsiktigt hållbar utbildningsmodell som tillvaratar
branschens, utbildningsanordnares samt elevers behov och önskemål. Projektet skall undersöka
valideringsmöjligheter av befintlig relevant kompetens hos potentiella elever, tekniska möjligheter
som underlättar en nationell intagning till utbildningen, alternativa finansieringsmodeller etc. I
projektet ingår även att undersöka hur ett utökat samarbete mellan företag och utbildningsanordnare
kan skapa en struktur som blir attraktiv både för företag, utbildningsanordnare och studerande. Detta
skulle kunna bidra till att locka fler sökande till utbildningarna och bli aktuella för en anställning hos
aktuella arbetsgivare. Målet är att någon eller några utbildningsanordnare startar utbildning i närtid.
Önskat resultat
Önskvärt resultat vore en attraktiv och modern utbildningsmodell som lockar en tillräcklig mängd
sökande på en nationell nivå. Utbildningen skall locka sökande personer som har en relevant
baskunskap i form av tidigare utbildningar eller erfarenheter och uppfyller branschen krav och
önskemål. Ett utökat samarbete mellan branschens företag gällande fastställande av baskunskaper
som sedan kan kompletteras med ytterligare inriktade kunskaper för respektive yrke. Önskvärt vore
även fler företag som är engagerade i utbildningsverksamheten och erbjuder både lärare och
praktikplatser till utbildningen.
Projektet
Projektet kommer att starta hösten 2020 och pågå
under ca 6-9 månader. Projektet kommer att bjuda
in både utbildningsaktörer, branschföretag och
intresseorganisationer till att delta i intervjuer och
workshops i detta projekt.
Rapporten kommer att presenteras på vår webbsida
samt via mailutskick och sociala medier.
Ha du några frågor kring projektet, eller vill ert
företag vara delaktiga i projektet så kan ni kontakta
Hans-Inge Almgren 070-5939116 hans-inge.almgren@nordicinfracenter.se

