
 

 

                                                                          
 

 

Rodengymnasiets fordonstekniska inriktning kan nu stolt 

meddela att vi är certifierade som motorbranschcollege 
 

Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor 

som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Det innebär en förstärkt 

samverkan mellan gymnasieskolor och företag inom motorbranschen för att höja 

utbildningskvaliteten. När motorbranschens rekryteringsbehov och krav ökar måste 

utbildningen vara kvalitativ och attraktiv för att elever ska vara förberedda för ett yrkesliv 

inom branschen. Certifieringen till Motorbranschcollege är en kvalitetsstämpel att 

Rodengymnasiets fordonstekniska inriktning lever upp till motorbranschens krav. 

 

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt vid nära och strukturerat samarbete mellan skola, 

företag och bransch. Företagens engagemang är centralt, eftersom det är genom ett starkt stöd 

från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en 

relevant utbildning för arbetslivets behov. 

 

För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska utbildning möta sex 

kriterier, som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknaden. 

 

Kriterierna omfattar: 

• En säkrad kompetensförsörjning 

• En stärkt samverkan mellan skolan och branschen 

• Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen 

• En god kompetensutveckling av yrkeslärarna 

• Ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler 

• Ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande 

 

Rodengymnasiets fordonstekniska inriktning lever upp till dessa sex kriterier och har därmed 

certifierats som Motorbranschcollege. För våra elever betyder det ett än närmare samarbete 

mellan aktörerna inom motorbranschen både lokalt och nationellt. Certifiering till 

Motorbranschcollage bidrar till att Rodengymnasiets fordonstekniska inriktnings får ta del av 

motorbranschens exklusiva utbildningar. Detta för att vi ständigt ska vara uppdaterade med 

motorbranschens snabba förändringar och därmed säkerställa att våra elever är väl förberedda 

för motorbranschens krav.  

 

 



 

 

 

Bilia, Toyota Sweden AB, Volvo Lastvagnar Sverige, Scania Sverige, Lantmännen Maskin, 

Swecon Anläggningsmaskiner, CAB Group, Volkswagen Group Sverige AB, Kia Sweden 

AB, KG Knutsson AB (KGK) och Autoexperten har undertecknat en avsiktsförklaring där 

man stödjer Motorbranschcollege, en satsning på förnyad och förbättrad gymnasieutbildning 

inom fordonsteknik i Sverige. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Vill du veta mer så fråga gärna oss på Rodengymnasiets fordonstekniska inriktning eller läs 

gärna mer på motorbranschcolleges hemsida www.motorbranschcollege.se.  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.motorbranschcollege.se/
https://www.bilia.se/
https://www.lantmannenlantbrukmaskin.se/maskin/
https://www.volvoce.com/sverige/sv-se/swecon/
https://www.volvotrucks.se/
https://www.autoexperten.se/
https://kgk.se/
https://www.kia.com/se/
https://www.toyota.se/
https://www.scania.com/se/sv/home/products-and-services.html
https://www.vwgroup.se/

