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SID 4: FÖRELÄSA PÅ SKOLA 
OCH TACK  TILL FÖRETAG 

Skola-arbetsliv i samverkan i Leksand. 

Februari och snart sportlov för kommunens 

elever.  Tiden går otroligt fort och många 

olika saker pågår inom skola-arbetsliv här i 

Leksand. I denna folder ser ni några av de 

områden som  skola-arbetslivsgruppen ska 

prioritera under våren 2016 och hur långt vi 

kommit i påbörjade projekt. 

Leksands kommun har också meddelat att 

skola-arbetslivsarbete ska vara ett prioriterat 

område för sektor lärande och stöd.  

Vad händer med arbetsmarknadskun-

skap? 

 Vi avslutade  2015 med att få en uppföljning  

av hur arbetsmarknadskunskapslektionerna 

fungerat och alla elever som fått denna ut-

bildning har varit mycket nöjda. 

Nu i mars månad genomför vi etapp två av 

denna utbildning och det innebär att elever 

vid högstadiet och gymnasiet kommer att gå 

in lite djupare på hur arbetsmarknadens be-

hov ser ut framöver och vad som krävs av 

eleverna för att nå de arbeten de vill ha. 
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Angående NTA lådor (teknik och natur) 

Under december månad har vi sänt ut brev till företag, förening-

ar och organisationer inom teknik och natur som vi tror kan bi-

dra  till att vara ett samarbetsföretag gällande t ex studiebesök 

eller som föreläsare. Det finns ca 28st NTA lådor som cirkulerar 

runt bland kommunens skolor, där eleverna får arbeta med olika 

natur och teknik projekt. Det vore väldigt roligt om vi i varje låda 

kan lägga ett brev till lärarna vilket företag som passar ihop med 

denna låda och som man kan kontakta . Du som fått ett brev  

hoppas vi kan bidra med det som passar ert företag. Har du ej 

fått brev men tycker detta låter spännande hör av dig till 

skola.arbetsliv@leksand.se. 

 

Skolprojekt våren 2016 

Flera intressanta skolprojekt som fått bidrag från skola-

arbetslivsfonden pågår under våren. 

Ett projekt är elever i åk6 som skall göra en tidning och under-

söka  vad som är positivt med samarbete skola och arbetsliv så 

några av er företag kan få frågor om detta framöver. 

Ett annat projekt är att Restaurang– och livsmedelsprogrammet 

kommer att ha en utbildning i värdskap och service och bemö-

tande och berätta om besöksnäringens yrken ör kommunens åk8 

elever. 

Det finns också några projekt som handlar om integration mel-

lan skola och arbetsliv. 

Redovisning över hur många företag som varit involverade kom-

mer i läsårets sista nyhetsbrev. 

Yrkesfilm 

Vi kommer under våren i skola-arbetslivsgruppen att producera 

en film om hur det går till på en anställningsintervju då  vi vet 

att elever undrar över detta och det är även svårt som lärare att 

berätta om vikten av ett rättskrivet CV och hur man bör förbe-

reda sig inför en intervju. Detta är något som ingår i t ex sam-

hällskunskap. 
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Yrkesmässan 2016 

 

För tredje året i rad så arrangerar vi succémässan och 

vi hoppas att du som företag vill vara med och visa upp 

yrken som ni har. 

Datum= 29/9-2016 

Plats= sporthallen i Leksand och parkeringen utanför 

Tid = uppackning från 08.00 och elever strömmar på 

från 09.00-ca 16.00. 

Yrket skall vara i fokus och gärna yrken som ni ser att 

det kommer att bli brist på. 

Sänd in en anmälan om att ni vill vara med så sänder 

vi mer information. 

mail: skola.arbetsliv@leksand.se 

 

Ps! enl. tidigare år så ökar elevernas studiemotivation 

efter att de varit på mässan. 

 

Lärarna kommer innan mässan att förbereda eleverna. Arbets-

marknadskunskaps inspiratörerna kommer att träffa eleverna 

innan mässan för att få dem att gå på mässan utifrån rätt fokus. 

 

 

 



Önskar er en fortsatt trevlig vårvinter och 

kom ihåg att ni företagare i Leksand är myck-

et viktiga för att vi skall kunna fortsätta att ut-

veckla ett bra skola-arbetslivs arbete. Stort 

tack för att ni bidrar med medel och kunskap. 

Hälsningar från skola-arbetslivs  

samordnaren Anneli Morberg 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare? 

Om du vill komma ut till skolor och berätta om ditt företag och dess upp-

byggnad och yrkesroller så är du välkommen att skriva till 

skola.arbetsliv@leksand.se och lämna kontaktuppgifter och för vilka åld-

rar och elevgrupper du tror att er information passar bäst för. (elevgrupper 

t ex naturvetare på gymnasiet). 

Foto 

Anneli Morberg 2/6-15 


