Informationsmöte om E-Learning for the Textile Care
Sector (2018-1-DE02-KA202-005227).
Målgrupp
•

Företagsledning, H&R-ansvariga och andra som arbetar med utbildning och
personalledning inom tvätt- och textilservicebranschen

•

Utbildningsansvariga inom andra arbetsgivar- och branschförbund

•

Skolor och universitet

•

Den svenska Erasmusrepresentationen

•

Arbetsförmedling, utbildningsansvariga som arbetar med yrkes-, fort- och
kompetensutbildning

•

Ledamöter i riksdagen och andra som arbetar med utbildningsfrågor

Mål
Välkommen till en informationsträff om projektet E-Learning for the Textile Care Sector (20181-DE02-KA202-005227). Målet är att sprida information om projektet och diskutera hur vi kan
bygga vidare på resultaten och arbeta med digitalt utbildningsmaterial i den svenska tvätt- och
textilservicebranschen.

Organisatör
Tvätteriförbundets Service AB / Sveriges Tvätteriförbund

Beskrivning av projektet
Educate! E-Learning for the Textile Care Sector (2018-1-DE02-KA202-005227) är ett
samarbetsprojekt mellan Sveriges Tvätteriförbund, de nationella förbunden i Tyskland, Belgien
och Tjeckien, den europeiska samarbetsorganisationen ETSA samt forskningsinstitutet
HeurekaNet. Projektet har arbetat med att ta fram en digital plattform, med inlärningsmoduler
och handledning samt interaktiva förklarande videor.

Praktisk information
När: 20 maj 2021 14:30 – 18:00
Var: Sveriges Tvätteriförbund

Navigationsgatan 1A, Malmö
Samt, online via Vimeo 14:30 och via Zoom 15:30.
Kontakt: Daniel Kärrholt, Tel: 040 685 14 00, e-post: daniel@tvatteriforbundet.se
Kostnad: Gratis
Registrering: Genom formuläret på https://tvatteriforbundet.se/arsmote-2021/erasmus/

Program
14:30-15:00 Frederik Dormaels från FBT presenterar projektet och IO1 till IO6.
15:00-15:30 Paus
15:30-16:15 Frederik Dormaels från FBT visar upp E-Washboard modulerna mer i detalj.
16:15-16:45 Diskussion om IO1-IO6
16:45-17:00 Paus
17:00-17:20 Lisa Bergström från Universitets- och högskolerådet om möjligheterna som finns i
det nya Erasmus+programmet.
17:20-17:50 Workshop om användning av E-Washboard i den svenska tvätt- och
textilservicebranschen.
17:50-18:00 Daniel Kärrholt summerar och tackar för dagen
18:00 Avslut

Disclaimer
Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett
godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och
Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

