"Många man träffar säger att de fått grunden här. Det känns väldigt bra", säger Brinelleleven
Lina Lundström som läser sista året på teknikcollege.
– Jag visste att teknikcollege fanns och att teknikprogrammet ingick i det, men inte så mycket
mer om hur mycket det betydde, säger Fanny Källman, som tar studenten från
teknikprogrammet till sommaren.
Nu vet hon desto mer om Teknikcollege Bergslagen, som Brinellskolan varit en del av sedan
2007. Det handlar om att företagen och skolan samverkar mer, att skolan får veta vad
näringslivet efterlyser för kunskaper till exempel.
– Huvudsyftet är att det här är kittet mellan företag och skola. Företagen tittar på programmen
och ger tips på vad som kan förbättras, säger Lars Lindh, process- och utvecklingsledare på
Teknikcollege Bergslagen.
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Anställbarhet beskrivs som ett slutmål. Nyligen fick skolan certifikatet förnyat för fem år
framåt igen. Utöver teknikprogrammet ingår natur, elautomation och industriprogrammet i
certifieringen.
– Det är bra, man har mer kontakt med företag och får ta del av så mycket man inte skulle fått
ta del av annars, säger Andrea Miljanovic, som tar studenten från naturvetenskapsprogrammet
till sommaren.
Som elev på naturvetenskapsprogrammet syftar hon främst på forskningsbiten än så länge,
vilket bland annat skett genom en vecka på Vassbo forskarskola. Framöver finns tankar om att
också natureleverna ska kunna ha praktik hos företagen. Brinellskolan har även laboratorium
som samverkansföretagen varit med och utformat. Fem av de större företagen satsar
tillsammans 85,0000 kronor årligen på teknikcollege i Fagersta.

– Vi får också väldigt mycket från företagen utöver den ekonomiska biten. Som praktik och
utbildning av handledare, säger Lars Lindh.
Läs mer: Två miljoner investeras i center på Brinellskolan

Brinelleleverna Fanny Källman (längst bak), Andrea Miljanovic och Lina Lundström tar alla tre
studenten från teknikcollege till sommaren. "Man har mer kontakt med företag och får ta del av så
mycket man inte skulle fått ta del av annars", säger Andrea Miljanovic.

– Man har fått se att vara ingenjör inte betyder att bara sitta vid skrivbordet. Det finns väldigt
många olika ingenjörer. Många man träffar säger att de fått grunden här. Det känns väldigt
bra, säger Lina Lundström.
I slutet av 90-talet såg företagen att få elever valde de program som nu är med i teknikcollege
och de blev fröet till att certifieringen så småningom infördes i regionen. Så här genom en titt
i backspegeln tycker Lars-Åke Stefansson, HR Manager på Atlas Copco, att det var rätt beslut
att gå vidare med teknikcollege när få sökte sig till de teknikinriktade linjerna på gymnasiet.
– Det tycker jag nog. Ibland har vi nästan samma mängd sökande till de praktiska
utbildningarna som Västerås har. Vi var rätt ute. Det var ett steg i rätt riktning. Sedan är det en
ständig process, säger han.
Läs mer: Veine fick företag och skola att samarbeta
Lars-Åke Stefansson tillägger att målet är att minst hälften av eleverna på industriprogrammet
ska anställas varje år och att det klarats "med råge" de senaste åren. Samarbetet gör att
företagen tidigt kan berätta för skolan vad som är rätt spår för att bli anställningsbar hos just
dem.

– Vår utveckling med väldigt mycket automatik ställer större krav på enskilda personer att
förstå sammanhang och hur programmera maskin. Det gäller att tänka rätt, säger Lars-Åke
Stefansson och tillägger att den som har lätt för att förstå språk och matte har ett försprång.
Nu går cirka 120 elever i teknikcollege på Brinellskolan och visst ser det ut som att antalet
elever kan bli fler.
– I ettan är de över 20 stycken. Vi är elva och året innan var de sex. Det är roligt att se att det
ökar, säger Fanny Källman om teknikprogrammet.
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