Förändrad teknisk utbildning

Malmö Teknologförbund d.ä. 1903-2006

Många MTF d.ä.-medlemmar som en gång gått teknisk linje på gymnasiet skulle vid
en genomgång sakna sina ämnen och kurser i dagens gymnasieskola. De senaste
årtiondena har den svenska gymnasieskolan gått igenom flera stora förändringar och
nya kommer de närmaste åren. Under 1990-talets första hälft ersattes linjegymnasiet av
programgymnasiet. Då lades bl.a. den tekniska linjen ner, men levde inledningsvis i
viss mån kvar som en teknisk inriktning på naturvetenskapsprogrammet (NVTE).
Numera har också NVTE lagts ner. Den teoretiska, tekniska utbildningen i dagens
gymnasieskola har anpassats efter den snabba tekniska utvecklingen i samhället och
återfinns idag i t.ex. Fysik B, Kemi B, Bioteknik och olika avancerade datakurser inom
Naturvetenskapsprogrammet.
Pauliskolan har i c:a 140 av sina drygt 150 år varit en teknisk skola. De nationella
gymnasieförändringarna har inneburit att de sista ”rena” teknikerna gick ut från
Pauliskolan våren 2003. Idag går flertalet paulielever på naturvetenskapligt program.
Just nu är Malmös gymnasieskolor inne i snabb förändringsfas. För Pauliskolans del
pågår en genomgripande renovering av de byggnader som inte totalrenoverades för
några år sedan. Efter upprustning och ombyggnad står skolan i kvarteret Hilma färdig
att ta emot nya elevkategorier hösten 2006. Då kommer förutom naturvetare också
samhällsvetare att utbildas på en toppmodern skola. Den nya skolan har fått namnet
Pauli gymnasium.

I samband med Malmö stads kraftigt ökande industrialisering under 1800 talet, uppstod
ett behov av en teknisk utbildning. År 1853 startade Tekniska Skolan i stadens västra
del. Denna skola kom senare att flyttas till sin nuvarande plats vid Kungsgatan. Skolan
som nu bytte namn till Tekniska Elementarskolan invigdes den 24 oktober 1886.
Malmö Teknologförbund kom att bildas, och år 1903 bildades Malmö
Teknologförbund d.ä. såsom ett kontaktorgan för skolans avgångna elever.
Förbundets ide är att skapa ett samarbete mellan skolan och skolans tidigare elever.
Detta sker bland annat genom att förbundet försöker hjälpa till med klassträffar och
andra träffar såsom 1:a Maj i Slottsparken, årsmöte på skolan och gåsmiddag på
hösten. Vi ger även tre gånger om året ett ”utskick” till våra medlemmar. En hemsida
har startas (www.malmoteknologforbund.com) som är värt ett besök.
Då den tekniska utbildningen på senare år kraftigt har minskat på vår skola och i stor
grad överflyttats till Malmö Högskola, så ser vi att denna skola har en del av sitt
ursprung i Malmö Teknologförbund och därför hälsar vi er hjärtligt välkomna till vårt
100 åriga förbund för att på detta sätt medverka till att föra traditionen vidare i
ytterligare minst ett sekel.
Vårt förbund ser fram emot trevligt samarbete med Malmö Högskola och hoppas att
detta leder till en gemensam förändring.
/ Sven Sjunnesson

Pauliskolan belönades flerfaldigt
1 Malmö stads integrationspris
Onsdagen den 15 december 2004 delades Malmö stads årliga integrations- och
mångfaldspris ut. Prisutdelningen hölls i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde. Pauliskolan tilldelades 30 000 kronor med motiveringen:
"Pauliskolan har på ett målmedvetet sätt sökt nya vägar för att utveckla en integrerad
skola och att engagera hela personalen i nya metoder och förhållningssätt. Pauliskolan
har bidragit till en ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan ungdomar, lärare,
föräldrar och näringslivet."
2 Vetenskapsakademins stora pris till lärare som inspirerar
Kungl. Vetenskapsakademin beslöt våren 2005 att tilldela Marianne Almström,
Pauliskolan, Ingvar Lindqvists pris för entusiasm, nya idéer och engagerat arbete som
väcker elevernas intresse för fysik, kemi, biologi och matematik.
Marianne Almström tilldelas priset i kemi för sina betydande insatser för att öka
intresset för naturvetenskap, inte minst hos flickor, och förmå högstadieelever att välja
naturvetenskaplig gymnasieinriktning. Hon stimulerar och motiverar elever med olika
bakgrund och får genom att differentiera undervisningen elever med varierande
förutsättningar att uppnå goda resultat.
Prissumman är 25 000 kronor per pristagare. Därutöver får varje skola dels 10 000
kronor till aktiviteter inom naturvetenskapen, dels 10 000 kronor för bokinköp inom
området naturvetenskap och matematik.
Krister Wahlström / Rektor Pauli gymnasium.
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Malmö högskola
Teknologer i Malmö.
Området på Malmö högskola där nästan all teknik läses kallas för Teknik och samhälle.
Områdets historia är alltför lång för att snabbt beskrivas. Mycket har förändrats, sen
den riktigt stora förändringen 1998 när högskolan bildades. En kuriös effekt var att de
som pluggade under den tiden fick examen från en annan skola än den de antogs till.
Förändringarna, vilka är många, låter sig svårligen beskrivas i en kort text.
Under TS hela existens har det funnits ingenjörsutbildningar, vilka dock sett lite olika
ut efter hand som förutsättningarna ändrats. När högskolan bildades utökades utbudet
av tekniska utbildningar, senare tillkom ännu fler ingenjörsutbildningar samtidigt med
”IT-bubblan”.
Idag går kurvan nedåt för traditionella ingenjörsutbildningar inom IT. Tekniken utökas
istället med kurser under parollen teknik för alla, samtidigt som det fortfarande finns
plats för ingenjören på skolan.
Teknik för alla är ett nytt avstamp för teknikens utveckling i Malmö, vilket betyder att
fler typer av gymnasieutbildade kan erbjudas en teknisk utbildning. En ny sorts
teknolog kommer att se dagens ljus, en som inte läst naturvetenskap på gymnasiet. Det
enda man med säkerhet kan säga är att framtiden för Teknik och samhälle kan ingen
påstå sig veta. Det som möjligen går att utläsa är att vi blir fler och annorlunda
teknologer vilket bara kan anses bra. Fler läser tekniska ämnen, samtidigt som en
mindre andel blir ”traditionella” ingenjörer.
Jag hoppas själv att detta garanterar teknikens och teknologens framtid i
Malmöregionen! Tack för ordet! / Claes Gullberg
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MTF d:ä Verksamhetsberättelse år 2005

Kallelse till årsmöte 2006

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Härmed kallas du som medlem till ordinarie årsmöte den 15 juni 2006 på Malmö
Högskola, Östra Varvsgatan 11A i Malmö kl.18.00.

Ordförande
V. Ordförande
Sekreterare
Klubbmästare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Lennart Olsson
Bo Wikström
Uno Gansmark
Lars Prabin
Lena Stjärnemyr-Ghidini
Sven Sjunnesson
Krister Wahlström, rektor
Kenneth Ar vidsson

Claes Gullberg
Oliver Haraldsson

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda styrelsemöten.
Pangs Minnesbeta delades ut till eleven Karl-Henrik Johannesson, NV 3 vid
Pauliskolans avslutning den 11 juni. (Pangs Minnesbeta delas årligen ut av
MTF till elever på Pauliskolan som visat föredömlig kamratanda.)
Årsmötet antog ändringar i stadgarna för att anpassa dessa till att ytterligare
skolor kan räknas in.
Kontakter med Malmö Högskola har utvecklats vidare i positiv riktning.
Våren hälsades välkommen traditionsenligt den 1 maj med tal, skönsjungande
TBV kören och äpplekaka med vaniljsås.
Gåsamiddagen begicks traditionsenligt och denna gång den 8 november på
restaurang le Consert. Evenemangen finns redovisade i våra utskick samt på
hemsidan www.malmoteknologforbund.com
Förbundet hade vid årsskiftet 304 medlemmar, varav 26 som ständiga och
hedersmedlemmar.
Förbundets ekonomi är god. Redovisning finns tillgänglig på Pauligymnasiets
rektorsexpedition i samband med årsmötet.
Vi framför slutgiltigen vårt stora tack till alla personer och sponsorer som
medverkat eller på annat sätt stöttat Förbundet.
Malmö i Maj 2006
Styrelsen
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Dagordning
a. Mötets öppnande
b. Val av mötesordförande
c. Val av mötessekreterare
d. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera dagens protokoll
e. Föredragning av fg årsmötesprotokoll
f. Styrelsen verksamhetsberättelse
g. Revisorernas berättelse
h. Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer
i. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
j. Val av vice ordförande för två år
k. Val av styrelseledamöter för två år
l. Val av styrelsesuppleanter för två år
m. Eventuella fyllnadsval
n. Val av revisor och en personlig suppleant för två år
o. Val av en ledamot i valberedningen för två år
p. Fastställande av sammanträdesarvode
q. Propositioner
r. Motioner
s. Mötets avslutande
Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på rektorsexpeditionen Pauli
gymnasium fr.o.m 2006-06-09

Medlemsavgift 2006
Bifogat finns ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2006.
För att kunna delta och vara röstberättigad på årsmötets måste medlemsavgiften för
2006 vara inbetald senast den 9 juni 2006. Plusgiro 244 35 – 0.
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Malmö Teknologförbund i framtiden.

Hemsidan

Vårt förbund firade nyligen sitt 100-års jubileum. Jag har precis beställt via ett
antikvariat och läst en bok som utgavs av förbundet, Minnesalbum 1928 framtaget till
skolans 75-årsjubileum. En klart spännande och intressant läsning med en näst intill
komplett förteckning med bilder på studenter och personal från 1853 till 1927.
Att notera är att en stor del av skolans stundenter som finns omskrivna funnit sina
vägar ut i världens alla hörn med många spännande verksamheter på samma sätt som vi
kanske är mer vana av idag med vår tids snabba globala kommunikationer.
Visst har förbundet förändrats och visst kommer det att förändras framöver vare sig vi
vill eller ej. Tiden förändrar förutsättningar och behov och det som varit har försvunnit
och nytt har tillkommit.
Under de senaste åren har vi i styrelsen försökt att finna vägar för förbundets
fortlevnad i det längre perspektivet. Tekniska elementarskolan, Tekniska Gymnasiet
och Pauliskolan har försvunnit och med dem, de utbildningar som var förknippade med
teknisk utbildning och teknologer. Det kommer alltså inte fler studenter från våra
gamla skolor och medlemsantalet riskerar att decimeras, så att förbundets vara eller
icke vara inom sinom tid kommer att bli en fråga för oss att hantera.
Den lösning, som vi tror kan vara en av de bättre, är att Malmö Högskolas studenter
kommer att använda vårt förbund i ett syfte som de dessutom söker, en lösning till, en
alumniverksamhet. Alumni är vad vi är och har varit i långt mer än 100 år utan att
kanske använda ordet som sådant. Inom Malmö Högskola finns det ett antal stundenter
inom de tekniskt relaterade utbildningar som gärna vill ha en gemensam samlingspunkt
i livet efter avslutad utbildning.
Med detta tror vi även att vårt förbund säkerställs en god möjlighet att aktivt fortleva i
ytterligare århundraden.
Vi har redan aviserat detta tidigare och vidtagit nödvändiga justeringar i förbundets
stadgar på föregående årsmöten som nu medger att även studenter vid andra skolor
och utbildningsverksamheter är välkomna i vårt förbund.
I den nuvarande styrelsen ingår även sedan ett par år även därför representanter för
Malmö Högskola.

Malmö Teknologförbund d.ä finns i den moderna tappningen ständigt uppdaterat på
www.malmoteknologforbund.com .
Innehållet på hemsidan bestämmer vi själva och skicka gärna information som ni anser
ska komma andra till del via hemsidan så kan den läggas in efterhand.
Bland annat hittar du detta:
Historik, gamla nummer av Karnevalstidningen PANG, klassbilder, information kring
klassträffar etc.
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Årets liksom föregående års årsmöte äger rum på Malmö Högskola och jag hoppas att
ni ansluter och tar del av vad som kommer att vara framtiden för vårt förbund, sträcker
fram era händer och håller kedjan vid liv.
Lennart Olsson
Ordförande
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MALMÖ TEKNOLOGFÖRBUND d.ä.
Föreningsgatan 41, 211 52 Malmö

www.malmoteknologforbund.com

Utskick 2, 2006 med kallelse till årsmöte 2006
I år har vi sponsrats av bl.a.

www.holmbergs.nu
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www.malmoslagthus.se

Gynna våra sponsorer!

=
Sant!

