ÅRETS TRANSPORTSKOLA
– TILL ANDERS JONZONS MINNE

För tredje gången delas utmärkelsen Årets
Transportskola – till Anders Jonzons minne ut.
2016 fick Jämtlands Gymnasium, Östersund
utmärkelsen
Många gymnasieskolor med inriktning transport gör stora insatser för att rekrytera
elever och säkerställa att de går ut med bra resultat. Skolorna utvecklar ofta egna
idéer och arbetssätt för att eleverna ska bli anställningsbara, säkra och kunniga
lastbilsförare. Det uppmärksammar TYA sedan 2015 med utmärkelsen Årets
Transportskola – till Anders Jonzons minne.

DET HÄR ÄR TYA
Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens,
arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet
och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten
bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som
tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med
skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och
läromedel.

Bara en skola per år kan få utmärkelsen och konkurrensen är hård. Med detta
sagt vill vi uppmuntra alla som känner till en riktigt bra skola – till exempel sin
egen – att nominera den!
Läs mer och nominera skolor på: www.bliyrkesforare.nu/arets-transportskola

Välkommen
till årets
bästa
forum!
ANMÄL DIG TILL
LÄRORIKA MÖTEN, SEMINARIUM
OCH MYCKET ANNAT.

TYA | BOX 1826, 171 26 SOLNA | TEL 08 734 52 00 | FAX 08 734 52 02 | INFO@TYA.SE | TYA.SE
KJELL-ÅKE SKOOG, JÄMTLANDS GYMNASIUM OCH SIGALIT SLUTBÄCK, JURYNS ORDFÖRANDE, VD TYA.

DAX IGEN!

PROGRAM

Välkommen till konferensen Transportkompetens,
årets mest lärorika forum 5-6 oktober!

Dag 1

Dag 2

12.00 – 13.00 Samling, Viking Line-terminalen,
Stadsgården, Stockholm

07.30 – 08.30 Frukost Viking Buffé

För andra gången arrangerar TYA konferensen Transportkompetens. Efter
förra årets succé siktar vi mot att du som deltagare ska få än mer kunskap
och inspiration.
Konferensen vänder sig mot transportlärare, skolledare och ämneslärare.
Andra intresserade som fordonslärare och studie- och yrkesvägledare är
naturligtvis välkomna.

13.00 – 14.00 Lunch på M/S Mariella

08.30 – 09.20 Sessionspass A
(förvalda sessioner)

14.00 – 15.45 Välkommen till Transportkompetens!
(session 1)

09.40 – 10.30 Sessionspass B
(förvalda sessioner)

• Mikke Roslund TYA, hälsar alla välkomna.
• Trender i transportsystemet, Rolf Lundgren
Trafikverket
• Hur lagom är vi svenskar? By Colin Moon

10.50 – 11.40 Sessionspass C
(förvalda sessioner)

Konferensen är uppdelad i kortare valbara seminarier, exempelvis i ämnen
som ämnesinfärgning, YKB och lastsäkring etc. Och självklart delar vi även i
år ut Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse: Årets Transportskola 2017.
Mer om programmet ser du här bredvid.

Mikke Roslund, TYA

Vägen mot Världens bästa APL!
16.15 – 17.30 Workshop om APL
(session 2)
18.00 – 19.30 Middag i restaurant Seaview
(fartyget avgår 18.00)
19.30 – Megamingel i konferensavdelningens
lobby, TYA bjuder på förfriskningar och
tilltugg

13.15 – 15.15
• Uppföljning av workshop APL
• Utdelning av utmärkelsen
Årets Transportskola
• Inspirationsföredrag med Rune Larsson.
”Attityder styr verkligen mycket av våra
liv men man kan också kan styra sina
attityder, som sedan smittar av sig på
andra och kan höja såvälindividen som
gruppens prestation.”
15.30 – Fartyget åter i Stockholm

TID & PLATS: Kl. 14.00, 5 oktober till kl. 15.30, 6 oktober,
Viking Line, Stadsgården, Stockholm.
Konferensen startar på M/S Mariella för att sedan fortsätta på M/S Cinderella.
ANMÄLAN: Pris 500 kr/person. I det ingår konferens, dokumentation och
alla måltider. Kostnad för hytt tillkommer. Du anmäler dig på www.bliyrkesforare.nu.
Där väljer du vilka seminarier du vill gå på, hyttkategori, allergi med mera.

12.00 – 13.00 Lunch Viking Buffé

ROLF LUNDGREN
Framtidsspanaren från Trafikverket
har gnuggat spåkulan och redogör
för fem megatrender och sex
transporttrender. Vi får svar på hur
transportsystemet ser ut om 20 år.

RUNE LARSSON
Ultradistanslöparen som tycker
att maratonlopp är för korta. Han
har sprungit över den amerikanska
kontinenten, rott över Atlanten,
besegrat sitt dåliga räknehuvud och
blivit mattelärare.

COLIN MOON
Kommer att visa på kulturella
skillnader i allmänhet och med
svenskar i synnerhet. Colin delar
med sig av hjälpmedel och tips i hur
man kan förbättra kommunikation
över kulturgränserna, på ett fantastiskt kul sätt. Håll i hatten!

LASSE HOLM
från TYA är moderator för
konferensen.

Efter
konferensen
kommer du vara
uppfylld med kunsk
ap,
nya kontakter oc
h
inspiration.

