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Program 11 februari 2022

10.00  Inledning: ME-skolans VD och Maskinentreprenörerna 
 Framtidens Maskinförare inleds av Jonas Thorstensson, VD ME-skolan  
 och Anita Ifrig, Ansvarig för kompetens försörjningsfrågor inom ME.
 
10.15  Ledarskap i förändring – Introduktion av Nicolas Fernholm 

 Nicholas Fernholm har ordet och introducerar sin föreläsning.  
 Hur ska vi leda och organisera oss i en konstant förändring? 
 Föreläsningen genomförs senare på dagen. Se programmet.

10.25  Rekrytering av framtidens maskinförare – Panelsamtal
 Hur har ME-skolan arbetat med marknadsföringen för att rekrytera 
 ungdomar och vuxna till sina utbildningar? Och vad har det lett till?
 Ett panelsamtal mellan Amanda Lindbom, ME:s kommunikationsavdelning, 
 Hanna Felixon, Spektra design och Claes Nelander, marknadsansvarig  
 på ME-skolan.

10.50  Framtidens maskinförare är redan här – ME-skolans elever
 Möt Felicia Undin, gymnasieelev och Patrik Sjöblom, yrkesvuxelev på ME-skolan 
 som berättar om vad det var som avgjorde att de valde utbildningen till maskinförare.

11.10  Öka söktrycket och skapa tillväxt
 Är det möjligt att öka antalet platser på olika utbildningsenheter och  
 vilka konsekvenser kan det få?

11.20  Gymnasieutredningen – Vi reder ut begreppen
 Senaste nytt om gymnasieutredningen. När fattas beslut i Riksdagen och i vilken  
 ordning? Vi reder ut och redovisar med hjälp av särskilda utredaren Lars Stjernkvist.

11.50 Lunchpaus

12.40  Så förser vi en hel bransch med rätt kunskap                                              
 Ett helt nytt utbildningsmaterial, och hur det kommer att vara tillgängligt för andra  
 utbildningsanordnare, presenteras av Tomas Lindberg, kursansvarig inom ME,   
 samt Caroline Maino, medredaktör för materialet.

12.50  Hållbart företagande – Framtidsspaning
 Ett hållbart och långsiktigt företagande. Intervju med Janne Pellikka,  
 VD GE Maskintjänst AB, Gällivare.

13.00  Digital utveckling – Hur ser den framtida 
 tekniska utvecklingen ut i maskinerna?
 Maskinförarens arbetsplats, maskinerna. Vilka tekniska framsteg har gjorts och 
 kommer att göras som påverkar utbildningen och framtiden? Kristian Johansson,  
 produktchef ZeppelinCAT och säljchef Daniel Persson, Sitech Sverige AB  hjälper 
 oss att gräva i den tekniska utvecklingen.

13.15 Hur vi bäst leder och organiserar oss under  
 konstant förändring*
 Inom 15–20 år estimeras cirka 50% av alla arbetsuppgifter vara automatiserade  
 och där måste vi förbereda organisationer och individer för en allt mer komplex 
 värld och ett annat arbetssätt. Huvudföreläsning med Nicholas Fernholm. 
 I slutet av föreläsningen har du möjlighet att chatta direkt med Nicholas och 
 få svar på dina frågor om ledarskap och organisation i förändring. 

13.55 Summering utifrån ett utbildningsperspektiv 
 Avslutning med Jonas Thorstensson, VD ME-skolan och Anita Ifrig,
 Ansvarig för kompetens försörjningsfrågor inom ME. 
 
 Moderatorer för Framtidens Maskinförare är Sofia Sjöström och Jon Forssell.

*Vi står inför den mest föränderliga tiden i mänsklighetens historia, där inte bara  
Corona-krisen skakat om världen, utan automation och digitalisering fortsätter utmana  
sättet vi arbetar och hur våra organisationer fungerar. Inom 15–20 år estimeras cirka 50% 
av alla arbetsuppgifter som då automatiseras och där vi måste förbereda organisationer och 
individer för en allt mer komplex värld och ett annat arbetssätt. www.nicholasfernholm.com
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