ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR

Nyhetsbrev #4 2018
•

ETGs regionträffar vecka 35-2018
Under vecka 35 har vi åter regionträffar. Måndagen den 27/8 träffas vi på Ådalsskolan i
Kramfors, tisdag 28/8 på Carl Wahren Gymnasium i Hallstavik i Region Öst, onsdag 29/8
på Marks Gymnasieskola i Skene samt torsdag 30/8 på Universitetsholmens gymnasium
i Malmö. Tider alla dagar är kl. 10 – 17. Meddela Bernt eller mig om hur många som
kommer samt om eventuell specialkost önskas senast torsdag 23/8. Program för dagen
kommer via e-post senare denna vecka.

•

Provfrågekonstruktion i StandOut
Möjligheten finns kvar att vara med och konstruera frågor till ETGs provbank. Jämte
detta nyhetsbrev finner ni en mall för detta, se bifogad fil. Skriv gärna direkt i mallen och
spara filen exempelvis med namnet ”Provfråga Elektromekanik”. Skicka sedan filen till
bernt@etgsverige.se eller till jonas@etgsverige.se senast torsdag den 23 augusti.
Detta kommer sedan att diskuteras under regionträffarna vecka 35.

•

Halverad konceptavgift via Elteknikbranschens Utvecklings AB
Nu kan ETG-partners ansöka om att få konceptavgiften halverad. Denna ansökan gäller
för skolor och utbildare som är anslutna till ETG Sverige genom ETG-partners. Primärt
syfte med bidraget är att utveckla elteknikbranschen i enlighet med nedanstående
punkter. Bidraget ska tjäna till att skapa
o
o
o
o
o
o

en attraktivare bransch
stabilare kompetensförsörjning
produktivitetsutveckling
en långsiktigt hållbar tillväxt inom elteknikbranschen
gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling
en mer välfungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap i
branschföretagen.

Bidrag kommer att erhållas för de ETG-partners som i allt väsentligt arbetar i enlighet
med ETG-konceptet. Det betyder också att ETG-partners följer upp och informerar ETG
Sverige i enlighet med konceptets Årshjul och att uppgifter mm enligt Årshjul levereras
till ETG Sverige på föreskriven tid.
En ansökan skickas in per läsår för Gymnasiet och en ansökan per termin för Vux.
Ansökan skickas till ETG S senast den 14 oktober. Vi kommer att informera mer om
detta på regionmötena vecka 35 samt på hemsidan. Ansökningsformulär bifogas detta
nyhetsbrev samt finns tillgängligt på hemsidan.
•

Nya partners from ht 2018
Tegelbruksskolan i Klippan
Movant i Lund
Knut Hahn i Ronneby
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