10 november 2020

Regionala kompetensförsörjningsdagen 2020

Trender i corona-pandemins fotspår
Corona-pandemin visar på hur snabba och stora
förändringar en kris för med sig. Många branscher
har drabbats av varsel och permitteringar samtidigt
som det i andra råder kompetensbrist.
Arbetsmarknaden präglas av stigande arbetslöshet
och segregationen på arbetsmarknaden ökar.
Behovet av allt flexiblare lösningar krävs både inom
utbildning och på arbetsmarknaden.
Vad kommer att krävas både av oss som individer
och arbetsgivare i den allt snabbare omställningen.
Vilka utmaningar och möjligheter finns det med den
digitaliserade omställningen? Vad ställer det för krav
på det livslånga lärandet?
Konferensen riktar sig till dig som är beslutsfattare,
utbildningsanordnare, skolledare, studie-och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, branschföreträdare
eller intresserad av arbetsmarknads- och tillväxtfrågor.

Välkommen till Region Östergötlands
årliga konferens om framtidens
kompetenser och kompetensförsörjning!

Tid
10 november 2020
09.00 - 14.30
Plats
Konferensen är digital och livestreamas från
Linköping med föreläsarna på plats.
Du kommer kunna delta aktivt genom att ställa
frågor i chatten och besvara menti-frågor.
Anmälan
Länk till anmälningsformuläret >>
Efter din anmälan får du ett fullständigt tidsschema, instruktioner om deltagandet samt en
länk till konferensen.
För mer info, kontakta
Catherine Szabó
tel: 010-103 65 29
e-post: catherine.szabo@regionostergotland.se
Program finns på sida 2.

10 november 2020

Hålltider
09.00 Start
09.10- 11.30 Trender i corona-pandemins fotspår
11.30 - Panel med förmiddagens föreläsare
12.00 - 13.00 Lunchpaus
13.00 - 13.45 Östergötland i fokus
14.00 Samtal och reflektioner
14.30 Avslut
Moderator för dagen är Elisabet Ström
Före lunch

Dagen börjar med inledning av
Martin Tollén, Regionutvecklingsnämnden
Annika Jervgren och Catherine Szabó,
Enheten för Kompetensförsörjning,
Region Östergötland

Omställningen på arbetsmarknaden

- var finns alternativen för coronakrisens varslade och
vilka insatser behövs?
Martin Henning, professor i ekonomisk geografi,
Göteborgs universitet

Livslångt lärande i Corona krisens spår

- hur har Corona-krisen förändrat synen på vilka färdigheter som är viktiga för framtidens arbetsmarknad?
Adam Palmquist, industridoktorand från Göteborgs Universitet: Tillämpad IT för lärande

I skenet av Corona

- hur drabbas olika grupper, var måste vi tänka om?
Bi Puranen, docent, Institutet för Framtidsstudier och
generalsekreterare vid World Values Survey

Efter lunch

Arbetsmarknadsläget i Östergötland

Per Engdahl, Arbetsförmedlingen

Kompetensförsörjning i Östergötland

Annika Jervgren, Elin Mako och Catherine Szabó, Region
Östergötland

Dagen avslutas med samtal och reflektioner med representanter från vuxenutbildningen Motala Kommun, Östsvenska
Yrkeshögskolan, Linköpings Universitet och Företagarna

