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I DEN HÄR UTGÅVAN: 

SID: INLEDNING OCH  
KORT SUMMERING 

SID2: YRKESMÄSSAN 

SID 3: FÖRETAGSENKÄT 

SID 4: . PRISUTDELNINGAR 

Skola-arbetsliv i samverkan i Leksand. 

Slutet på mars och snön faller utanför 

mitt skola-arbetslivs fönster. 

Februari och mars har inneburit föl-

jande skola-arbetslivs arbete; 

 Elevfilmer som förbereder elever på ett bra sätt inför 

studiebesök och praktik finns nu utlagt på kommunens 

hemsida under såväl grundskola, gymnasium som nä-

ringslivsavdelningens sida (under relaterade länkar) 

 Flera klasser har fått besök från skola-arbetslivsgruppen 

och pengar har delats ut och många företagsbesök i Lek-

sand kommer att äga rum fram till maj månad. 

 Kommunen och några företag har gått in med medel för 

att se till att Leksands elever, lärare och föräldrar fram 

till 2017 skall få en bra arbetsmarknadsutbildning som 

kopplar ihop det lokala och regionala arbetsmarknads-

utbudet samt vilken attityd du som elev behöver ha för 

att vara anställningsbar.  www.arbetsmarknadskunskap. 

Se (Dalarna). 

 Skola-arbetslivsgruppens samordnare sitter med i kom-

munens arbetsgrupp: arbete där vi arbetar med att syn-

liggöra arbetslivet i Leksand framöver. Här sitter även  

fflist och företagarna med. 

 Planering av yrkesmässan 2015 pågår för fullt. 

Hjälp oss att fylla Leksandshallen 24/9 med 

många spännande yrken! Se sid 2. 
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Se möjligheterna att rekrytera framtidens personal! 

Träffa och inspirera Leksands högstadium- och gymnasium elever 
och andra intresserade! 

Ta chansen att nät verka! 

Torsdag den 24/9-2015 arrangerar skola-arbetslivsgruppen en yrkesmässa i sporthal-

len och på parkeringen utanför. 

Mål: Ge Leksands elever åk7-9 samt gymnasiets åk 1-3, ökad studiemotivation. . 

Under mässan skall det vara yrket som är fokus. 

Upplägg:  

Resp. branschområde är ca 20-70kvm stora, förutom utomhus där vi har en stor par-
kering 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 

 

Uppackning från morgon och mässan är öppen 09.00-16.00 och eleverna kommer i 
olika omgångar. Mässan stänger för lunch 12.00-13.00. 

Skola-arbetslivsgruppen bjuder yrkesrepresentanterna på mat och för– och eftermid-
dagskaffe. 

SÄND EN MAIL TILL: yrkesmassa@leksand.se så sänder vi mer info. 

 



Till dig som driver ett företag eller är högste chef på ett f öretag i Leksand! 

 

I Leksand finns det sedan tidigare ingen sammanställning på branscher och yrken och 

det försvårar för företag att hitta företag att köpa t ex tjänster av och det försvårar för 

lärare, elever och övrig personal att ta kontakt gällande praktik, studiebesök och att få 

företag att komma till skolan som föreläsare. 

Det här vill vi nu ändra på och hoppas att du vill ge ca 7 minuter av din tid till att fylla i 

vår enkät: 

www.leksand.se/yrken 

När du fyllt i enkäten så kommer nedanstående två personer att lägga in dina företags-

uppgifter inom de yrkesområden som ni verkar inom. Yrkesområdenas rubriker har vi 

tagit från de rubriker som arbetsförmedlingen använder. Utifrån dina svar kommer vi 

sedan att göra listor till lärare och elever där de kan se vilka företag som tar emot: 

Studiebesök 

Praktik 

kan vara föreläsare i skolan 

På www.leksand.se/yrken så kommer vi även att länka till arbetsförmedlingens och 
kommunens lediga jobb i Leksand sida.  
På denna sida kan den som vill sedan gå in och titta på vilka företag som verkar inom en 

viss bransch och då har vi kopplat detta direkt till er hemsida. 

Låt oss fylla denna sida med alla Leksands företagare! 

Stort tack för hjälpen hälsar Skola-arbetslivsgruppen i Leksand gm 

Anneli Morberg skola-arbetslivssamordnare email: skola.arbetsliv@leksand.se samt                   
Carolina Svedjeland kvalitets utvecklare inom lärande och stöd i Leksands kommun. 

PS! på era egna hemsidor får ni gärna göra en flik som heter skola/jobb där kan ni själva 

lägga in kontaktuppgifter för studiebesök, praktik mm. På den sidan skulle ni också 

kunna lägga upp lediga jobb och sen kan vi länka direkt till den sidan istället för till 

första sidan DS! 
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Ni företagare i Leksand är mycket 

viktiga för att vi skall kunna fortsätta 

att utveckla ett bra skola-arbetslivs 

arbete. Stort tack för att ni bidrar 

med medel och kunskap. 

 

Hälsningar från skola-arbetslivs  

samordnaren Anneli Morberg 

 

Vi avslutar nyhetsbrevet med lite trevliga skola-arbetslivs projekts bilder. 

Ami Hedman från Sammilsdal besöker skola-arbetslivsgruppens möte  med sina åk2 elever och de presenterar sitt Lek-

sands miljöprojekt. Mitten bilden: Claes Gyll skär tårtor från Siljan när  Christer från fflist  delade ut pengar till åk5 som  

skall göra en tidning med fokus: Leksand i Europa. Vi väntar med spänning på att få se den klar senare i vår. 


