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Pressinbjudan

Åttondeklassare får prova på
teknikjobb i ”Möjligheternas värld”
Nästa vecka får Fyrbodals åttondeklassare chansen till en inblick i teknikens värld och dess
möjligheter. Aktiviteten sker under fyra dagar (23–26 oktober) på Innovatum och
Produktionstekniskt centrum, Nohabgatan 18 A i Trollhättan.
Välkommen till ”Möjligheternas värld”, en arena där näringsliv och skola möts för att stärka
kompetensförsörjningen inom industri och teknik. Total kommer cirka 600 elever att besöka
Möjligheternas värld under veckan.
Högstadieeleverna kommer att få uppleva en mängd olika sätt att arbeta med teknik,
handledda av gymnasieelever som alla har valt ett teknisk, industriteknisk eller
automationsprogram på någon av våra Teknikcollegeutbildningar.
Åttondeklassarna kommer att få testa på och delta i olika workshops som startar vid två
tillfällen per dag. 9.00-11.30 och 12.30-15.00.
Media är välkommen att besöka verksamheten. För bokning av besök kontakta
processledare Helene Stensson, se kontaktuppgifter nedan.
Stationerna som eleverna får prova på
• 3D/Cad – hur fungerar det från design till färdig produkt?
• Robotar – testa att programmera en robot
• Fiberoptik och elkraft – hur fungerar det?
• Skärande bearbetning/CNC – hur fungerar det?
• Smarta Fabriker, exempelvis miljösmart produktion, digitala kopior och visualisering
Syfte med aktiviteten
• Att visa att alla som vill har en plats i teknikens värld och att våra ungdomar behövs
• Ge en bredare bild av samtidens och framtidens yrken
• Skapa en arena för tekniklärare att utveckla sin undervisning
• Erbjuda en chans för Fyrbodals företag och teknikbransch att visa upp sig
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Att låta våra Teknikcollegestudenter träna på en mängd olika kompetenser i
samband med att de är ambassadörer/guider på workshoparna.
Att visa att teknik är KUL!!!

För mer information kontakta
Helene Stensson, processledare Teknikcollege, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0706-44 90 71, E-post: helene.stensson@fyrbodal.se
Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig, Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 070-217 94 49 E-post: morgan.ahlberg@fyrbodal.se

