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Skola-arbetsliv i samverkan i Leksand. 

MISSA INTE ATT ANMÄLA ERT FÖRETAG 

TILL ÅRETS VIKTIGASTE MÄSSA! 

 

På begäran från tidigare medverkande företag, elever och lärare så 

kör vi för 4:e året på raken en till Yrkesmässa. 

TORSDAG 5/10—2017 SÅ KAN ERT FÖRETAG VARA MED OCH  

BIDRA TILL ATT ÖVER 1200 ELEVER OCH ARBETSSÖKANDE I 

LEKSAND OCH NÄRLIGGANDE KOMMUNER BLIR MEDVETNA OM 

DE YRKEN SOM FINNS I VÅRT ARBETSLIV. 

Enl. tidigare utvärderingar bland elever så blir 50% av eleverna mer 

studiemotiverade efter besök på mässan. 

BIDRA MED YRKEN SOM NI VET ATT NI KOMMER ATT BEHÖVA 

ANSTÄLLA FOLK TILL. 

Anmäl er till: yrkesmassa@leksand.se och skriv kontaktuppgifter 

samt vilka yrken ni tror att ni kommer att ha på plats. 

Tidigare år har det varit ca 100st yrkesrepresentanter på plats, låt oss 

nu bli 150st. Eleverna vill ha fler yrken att få vetskap om. 
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Skola-arbetslivsprojekt våren 2017  

Under våren kommer fem stycken skola-arbetslivsprojekt att vara igång där många 

Leksandsföretag kommer att bli involverade i form av studiebesök av elever. 

Vi har beviljat medel till följande projekt: 

 Yrken inom besöksnäringen åk2 och 3 vid Sammilsdalsskolan 

 BRF Liljan åk6 vid Åkerö skola (en byggplats alla olika yrken) 

 Från råvara till produkt åk8 Sammilsdalsskolan 

 Prao och kunskap om Besöksnäringens företag i Leksands kommun åk8 och Re-

staurang och livsmedelsprogrammet 

 Arbetslivet förr och nu åk8 Åkerö skola 

Arbetsmarknadskunskap 

Under hela våren kommer arbetsmarknadskunskapsutbildningen som Leksand är 

med i, att med hjälp av arbetsmarkandskunskapsinspiratörerna och lokala företag  

fortsätta att utbilda Leksands elever. 

Om elever får mycket kunskap om arbetslivet under sin skolgång så är vi alla vinnare! 
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Vill ditt företag ta emot elever på praktik eller vill ni hjälpa till att 

komma till skolan och föreläsa? 

Meddela gärna skola-arbetslivsgruppen era kontaktuppgifter (enl. nedan) 

så sätter vi upp er på en lista som lärarna får. Detta underlättar för lärar-

na och studie– och yrkesvägledare när de skall kontakta er företag. 

Ca 30st företag är redan uppsatta på listan. 

Vill du vara med på listan så vill vi ha information om: 

1. företagsnamn 

2. Kontaktperson och tel samt email 

3. Vill ta emot elever åk4-6 på praktik ja eller nej 

4. Vill ta emot elever åk7-9 på praktik ja eller nej 

5. Vill ta emot elever från gymnasiet ja eller nej 

6. Vill ta emot elever från vuxenutbildningar ja eller nej 

7. Kan ställa upp och föreläsa i kunskaper företaget har ja eller nej 

 



Foto Anneli Morberg  

 

Stort tack till alla er företag som bidrar med 

att skolan skall få en bättre förståelse för det 

lokala arbetslivet och entreprenörskap. 

Under januari kommer skola-arbetslivsgruppen sända ut fakturor till er före-

tag som förutom bidrag via fflist betalar ett extra bidrag till skola-

arbetslivsfonden. Vi hoppas ni vill fortsätta att bidra till detta arbete som upp-

märksammas ute i vårt land. 

Skola-arbetslivsgruppen kommer under våren att ha fokus på två 

arbetsområden och vi har delat upp gruppen i två arbetsgrupper. 

En grupp kommer att ta fram en årsplan för skola-arbetslivsarbetet 

i Leksand. Årsplanen skall tydliggöra vilka aktiviteter som sker mel-

lan skolor och arbetsliv och som vi kan utveckla ytterligare. 

En grupp arbetar med Yrkesmässa Leksand 2017. 

 

Vi önskar er alla en skön februari/mars! 

Nedan bild från Johannes Hansens föreläsning i höstas! 


