Inbjudan

Yrkeshögskolan
– fyra kvartssamtal
29 jan

•

Stockholm Grand Hôtel

Det är allvar nu. Vi vet att arbetsmarknaden står inför stora
utmaningar, men även att fler yrkeshögskoleutbildningar kan
vara en del av lösningen. Det är dags att ta snacket och
tillsammans ta riktning framåt.
Kompetensförsörjningen har av arbetsmarknadens
aktörer pekats ut som det största hindret för tillväxt och
ett hot mot tryggandet av vår välfärd. Idag är detta den
största utmaningen som svenskt arbetsliv har att möta.
För att möta denna utmaning krävs insatser på flera områden
där utbildning, omställning och nyttjandet av den befintliga
arbetskraftsreserven får ses som vårt samhälles största och
mest angelägna uppdrag. Nya yrkesroller och gamla yrken
som anpassas mot nya krav och en snabb teknologisk utveckling kräver verktyg för en snabb omställning. Ett av de kraftfullaste verktygen vi har på arbetsmarknaden är Yrkeshögskolan
– utbildningar framskrivna och drivna i direkt samarbete med
arbetslivet.
Över hela landet samverkar näringsliv, offentlig sektor och
utbildningsanordnare med Myndigheten för Yrkeshögskolan
för att skapa utbildningar som bidrar till att lösa kompetensförsörjningsutmaningen. Region Västerbotten och Region
Norrbotten driver sedan hösten 2017 ett av Europeiska Socialfonden finansierat projekt som syftar till att kartlägga förutsättningarna att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. Nästa steg tar
vi på Grand Hôtel i Stockholm. Här samlas flera aktörer för att
gemensamt diskutera möjligheter och utmaningar kopplade
till denna utbildningsform, vill du vara med och bidra?
I januari bjuder vi in alla stakeholders till nära möten, föreläsningar, paneldebatter och och informella diskussioner över
den västerbottniska maten på Grand Hôtel.
Välkommen till: “Yrkeshögskolan, fyra kvartssamtal.”

KLICKA HÄR FÖR ATT ANMÄLA DIG
https://goo.gl/forms/51EXXhnZ5tmG3MEE3

Datum: 29 jan 2019
Plats: Stockholm Grand Hôtel
Lokal: Mårten Winges rum
Tid: 09:30-12:30
Inbjudan riktar sig till dig som jobbar med eller är intresserad av Yrkeshögskolan och regional och nationell kompetensförsörjning.
Sista anmälningsdag är 22 januari.
Har du frågor eller funderingar?
Stina Johansson
stina.johansson@regionvasterbotten.se
070-365 45 70

Programmet
Soffpanelen
Under hela förmiddagen kommer en panel reflektera och samtala runt de olika inspel
som presenteras.
I panelen sitter: Thomas Persson, Generaldirektör vid Myndigheten för
Yrkeshögskolan, David Lundgren, Skolverket, Karin Wirdheim, Yh-förbundet, och
Lars Gavelin, Vilhelmina kommun.
09:00-09:30

Fika

09.30-09.40

Inledning av moderator
Aurora Pelli, Region Västerbotten

09.40-10.00

Yh Nord – projektpresentation
Stina Johansson Region Västerbotten och Eva Jonsson Region Norrbotten

10.00-10.30

Inspel till soffan (vardera 15 min)
”En väg till ny kunskap och kompetens – ett akademikerperspektiv”
Ana Andric, SACO
”Stort reformbehov för att säkra kompetensen”
Jesper Lundholm, Unionen

10.30-11.00

Soffan reflekterar över inspelen tillsammans med övriga deltagare
BENSTRÄCKARE

11.05-11.35

Inspel till soffan (vardera 15 min)
”Nationellt likvärdiga utbildningar – utmaningar och möjligheter”
Carin Bergström, Vård och omsorgscollege
”Morgondagens yrkeshögskola”
Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv

11.35 - 12.05

Soffan reflekterar över inspelen tillsammans med övriga deltagare

12.05 - 12.30

Avslutande öppen diskussion och sammanfattning

