3 NYTÄNKANDE
3 MÅNGA SOM SÖKER
3 MÅNGA SOM GÅR UT MED BRA RESULTAT
3 MÅNGA SOM FÅR JOBB DIREKT

FÖR ELEVERNA, BRANSCHEN OCH FRAMTIDEN

ÅRETS TRANSPORTSKOLA –
TILL ANDERS JONZONS MINNE

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.
Anders Jonzon jobbade på TYA och vigde
sitt arbetsliv åt att skapa hög kvalitet på
gymnasiets transportutbildningar. Utmärk
elsen Årets Transportskola går till en skola
som jobbar i hans anda.
Det viktigaste kriteriet är nytänkande idéer
som förbättrar anställningsbarhet, säkerhet
och utbildningskvalitet. Även idéer som
förbättrar branschkontakter och rekryte
ring till utbildningen rankas högt. Idéerna

måste vara bra men behöver inte vara
stora. Utmärkelsen består av ett diplom
som delas ut till en skola varje år, och äran
i att vara en förebild för andra skolor.
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!

2015
Den första skolan någonsin att få utmärkelsen
var Viskastrandsgymnasiet, Borås, som
bland annat satsar på att ge eleverna extra
mycket praktisk kunskap.

2016
Förra året tilldelades Jämtlands Gymnasium
i Östersund utmärkelsen för sitt verklighetsnära arbetssätt och sin kompetenta personal.

NOMINERING TILL ÅRETS TRANSPORTSKOLA
– TILL ANDERS JONZONS MINNE
Vem som helst kan nominera en eller flera skolor. Skolor kan nominerasig själva,
eller bli nominerade av exempelvis elever, medarbetare eller företag som
samarbetar med skolan.
Den som nominerar en skola måste uppge kontaktuppgifter men får i övrigt
vara anonym. Sista datum för nominering är den 25 augusti. Priset delas ut i
samband med konferensen Transportkompetens 5 oktober. Du hittar allt om
hur du nominerar på:

www.bliyrkesforare.nu/arets-transportskola
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