oloi^ko
ÖSTERÅKERS KOMMUN
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Starta ett komtek Österåker

D.nr:
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De senaste åren har vi på nationell nivå sett ett minskat intresse för de tekniska
vidareutbildningarna. Sveriges ingenjörer driver idag kampanjer för att fler ska söka dessa och
fortsätter det i denna takt beräknas det att saknas ca 50 000 ingenjörer år 2030.
Samtidigt är det tekniska användandet större än någonsin och i vår kommun ser vi ett växande
intresse för de gymnasiala programmen i teknik och natur. Det visar att det finns en potential men
för att intresset inte ska avta eller vara en fas så behöver vi bidra med en samlingsplats för de
teknikintresserade ungdomarna och där är komtek en bra sådan och kan fungera som ett
komplement till de gymnasiala programmen men också som en plats dit barnen i de yngre åldrarna
kan söka sig och sporra sitt teknikintresse
Vad är komtek?

KomTek är en kommunal teknik-och entreprenörsskola. Tekniken är ett verktyg för skapande
och utveckling som vi vill att fler skall erövra, till gagn för hela samhället.
KomTek är ett nationellt koncept som hålls samman av en ideell förening med samma namn.
Föreningen organiserar det nationella nätverket, driver utvecklingen av konceptet samt följer
upp efterlevnaden av de nationella verksamhetskraven.
KomTeks långsiktiga mål är att fler ungdomar, särskilt tjejer, skall söka tekniska och
naturvetenskapliga utbildningar på gymnasium och högre utbildning. KomTek strävar efter
att uppnå målet framförallt genom att erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga.

I länet har kommuner så som Täby, Lidingö, Järfälla och Botkyrka idag inrättat ett komtek. En
kommun som Österåker med sin närhet till KTH skulle tjäna väldigt mycket på att uppmuntra barnen
och ungdomarnas teknikintresse. Ett komtek Österåker skulle bl.a. kunna samarbeta med det lokala
näringslivet och kommunens skolor och bidrar därmed till att göra vår kommun till en mer attraktiv
skolkommun och är ett steg närmare vårt mål som länets bästa samtidigt som det fångar upp
barnens och ungdomarnas innovationer. Komtek Österåker skulle kunna inrymmas i Hackstaskolans
gamla lokaler

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

Att ge skolnämnden i uppdrag att starta ett komtek som attraherar såväl pojkar som flickor
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