
 
                   Skola – arbetsliv    Leksand mars - 15 
 
Fjolårets mässa blev en succé! 
 
Tag chansen/se möjligheten att marknadsföra din 
profession/ditt värdefulla yrke och rekrytera framtidens 
personal! 
 
Torsdag den 24/9-2015 arrangerar skola-arbetslivsgruppen en 
yrkesmässa i sporthallen och på parkeringen utanför. 
 
Mål med mässan: Ge Leksands högstadie- och gymnasie elever ökad 
studiemotivation. Under mässan skall det vara yrket som är fokus. 
 
Upplägg:  
 
Uppackning från kl. 08.00-08.30 
 
Förmiddag 09.00-12.00 högstadiet åk 7-9 
- Presentation av skola-arbetsliv och mässans utformning, sker under 

olika omgångar i Sammilsdalsskolans aula. 
Ansvarig: Johan Pellas 

- Elever besöker mässan i olika omgångar 
 
Eftermiddag 13.00-16.00 gymnasiet och ev. åk9 från en skola samt 
vuxna som är arbetssökande 
- Presentation av skola-arbetsliv och mässans utformning, sker under 

olika omgångar i Sammilsdalsskolans aula. 
Ansvarig: Johan Pellas 

- Elever besöker mässan i olika omgångar 
 
Spikade tider sänds ut några veckor innan mässdag 
 

 
 
 
 
 
 



Presentation: 
 
Branschyta (både ute och inne) där yrket skall vara i fokus och 
gärna framtida bristyrken. Även gärna folder som kan delas ut där det framgår vilken 
utbildning man behöver gå på gymnasiet och ev. efter gymnasiet. 

 
Vi delar in sporthallen och pakeringen utanför i 18 olika 
branschområden och det innebär att ett företag som har olika 
yrken representerade kan bli  placerade vid flera monterplatser. 
 
Viktigt att det är aktivitet kopplad till yrket d v s att man på något sätt 
visar upp sitt yrke som en aktivitet i montern t ex målaren målar något. 
 
- Eleverna får uppdrag från lärarna (frågor mm som sedan skall 

bearbetas med lärare) 
- Representanterna har namnskylt och yrkesroll på sig 
 
Mässhallens utformning: 
 
- Ni tar själva med ev. bord, roll-up och det som behövs för mässan 
- Yrkesrepresentanten skall kunna informera elever vad som krävs för 

yrket (egenskaper, utbildning, förmåga) 
- Gärna genusperspektiv d v s typiskt manliga yrken representeras av 

motsatt kön och tvärtom 
 

Resp. branschområde är ca 20-70kvm stora, förutom utomhus där vi har 
en stor parkering att vara på (alla yrken inom en bransch samsas): 
 
1. administration  2. bygg och anläggning 
3. Data/IT   4. försäljning, inköp, marknadsföring 
5. hantverksyrken  6. hotell, restaurang och storhushåll 
7. hälso- och sjukvård 8. industriell tillverkning 
9. installation, drift, underhåll 10. kultur, media och design 
11. militärt arbete  12. naturbruk, naturvetenskapligt arbete 
13. pedagogiskt arbete 14. sanering och underhåll 
15. socialt arbete  16 säkerhetsarbete 
17 tekniskt arbete  18 transport 
 
Lunch 12.00-13.00 i Tegera arena, lokal: puck munthe. Varje 
yrkesrepresentant får lunchkupong av skola-arbetslivsgruppen. 1st 
lunch/yrkesrepresentant. För- och eftermiddag finns i hallen. 



 
 

 

Intresseanmälan – YRKESMÄSSA 
 
Klart vi vill vara med! 
 
Företag:____________________________ 
Kontaktperson:______________________ 
Email:______________________________ 
Tel:________________________________ 
 
Vilka branschmontrar kommer ni att ha representanter i: 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
Nr:________yrken:_____________________________________________antal personer__________ 
 

 
Sänds till: yrkesmassa@leksand.se senast 17/4 
 
Vid ev. frågor kontakta via mail eller Leksands skola-arbetslivs 
samordnare; Anneli Morberg tel: 072-5665868 obs! endast fredagar. 


