Anteckningar
Maria Strand
2012-04-26

Dok.förteckning
Utgåva P1.0-1
Sida: 1 (2)

Klusterträff 26 april
Lokal: Korsnäs infocenter

1

Presentation av investeringar för framtiden
•

Korsnäs, Ulf Eliasson

•

Vallviks Bruk- Rottneros, Robert Jensen

•

Stora Enso, Skutskär, Maria Knuts
Vid dessa tre bruk sker och planeras stora investeringar i både hårt och mjukt. Stora investeringar för
att öka produktionen sker. Vid flera tillfällen nämndes att utveckling av arbetsprocesser i det dagliga
arbetet och investeringar i personalen som väldigt viktiga.
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Teknikcollege, Christina Flank Elffors
Christina informerade om vad teknikcollege är, nyttan för företag samt hur långt arbetet har kommit i
Gästrikland. Teknikcollege finns också i Hälsingland och är där aktivt. Läs mer:
http://teknikcollege.se/omteknikcollege/
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Samverkan studenter vid HiG och företag
Åsa Hadin, lärare vid Akademin för teknik och miljö, berättade hur de samarbetar med företag inom
hennes kurser inom miljöledning. Bifogat dessa anteckningar finns mer information om dessa. Inom
kurserna kan mindre eller större projekt genomföras i samverkan med företag, vilket är ett uppskattat
moment i utbildning för studenterna. Kontakter kan förmedlas via Åsa Hadin eller Anna Jansson Åkerson.
Kaj Ridderström, student på maskiningenjörsprogrammet berättade om hur han har genomfört tre
projekt i samarbete med företag under utbildningen. Han berättade att det ger möjlighet att pröva sina
kunskaper, att samarbeta i grupp, att lösa problem och att lära känna ett eller flera företag.
Frågan kom om hur många exjobb/ uppsatser som sker mot skogsindustrin? Det kan inte HiG svara på i
dagsläget, men lovade att återkomma om det efter vårens exjobbsprocess.
Ulrika Spåls är en före detta student vid Högskolan i Gävle som nu arbetar som HR-direktör på Korsnäs.
Vi fick äran att lyssna in hennes erfarenheter och synpunkter från student till yrkesverksam och de tankar
hon har i sitt nuvarande arbete. För Korsnäs är det viktigt att samarbeta med högskolor och universitet,
varav Högskolan i Gävle är en viktig aktör.
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Diskussioner
I bikupediskussionerna fick deltagarna med sig följande frågor:
• Hur kan branschen och Högskolan verka för att underlätta och öka samarbetet med varandra?
- Det måste skapas ett intresse för det branschen gör.
- Vi behöver en struktur för samarbetet- tydliga mål och förväntningar från företagen och studenter!
- Arbetsmarknadsdag för studenter inom teknikutbildning vid HiG- kan vi samverka kring detta?
Gemensam monter där skogsindustrin presenteras?
- Vi behöver lära känna varandra och kommunicera för att våga/kunna samarbeta!

•
-

-
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Hur kan klusterarbetet bidra till ökad attraktivitet för skogsindustrin?
Vill vi göra skillnad?!
Vi har instrument som ex. NTA och Teknikerjakten som ger en bra grund för yngre. Företagen
behöver öppna sig för att ta emot de som vill ha samverkan/ kontakt/komma på besök! Hur kan vi
göra?
Vi behöver ”god reklam” om branschen för att locka den kompetens som behövs!
Vi behöver lära känna varandra och kommunicera för att våga/kunna samarbeta!
Det måste ut hur stor industrin är och att det är en stabil del i samhället.
Vi måste fråga oss själva om vi satt ner foten och bestämt hur vi vill arbeta vidare med frågorna.
Det är isåfall bara att kavla upp ärmarna och börja jobba!

Avslutning
Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond verkar som riskkapitalist på kompetensmarknaden- med målet att
näringslivet har rätt kompetens med morgondagens krav.
Naturvetenskap, teknik och entreprenörskap står på agendan!Kronor från fonden och tid från företagen
ger stora möjligheter till att få saker att hända!
Nästa Klusterträff
Nästa Klusterträff äger rum på Ala sågverk den 18 oktober!
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