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SID 1:  INLEDNING OCH 
INFORMATION OM YRKES-
MÄSSAN 2016 

SID: 2 VI BEHÖVER FÖRE-
TAG TILL  NTA LÅDOR. IN-
FORMATION OM ARBETS-
MARKNADSKUNSKAP 

SID 3 INFORMATION OM 
BRANSCHDAGEN 29/9-2016 

SID 4: INFORMATION OM 
NY SKOLA-
ARBETSLIVSUTBILDNING 
OCH STATISTIK OM ELE-
VERS YRKESÖNSKEMÅL. 

Skola-arbetsliv i samverkan i Leksand. 

Här kommer en summering vad  som hänt 

och händer gällande Leksands skola-

arbetslivsarbete under mars och april. 

  

Missa inte att delta i yrkesmässan 

2016! - visa upp yrken som finns på 

ditt företag för över 1000 elever! 

Torsdag 29/9 har vi för tredje året i rad en 

yrkesmässa för högstadiet och gymnasiet. 

Plats: sporthallen och för transportyrken har 

vi även hela grusplan utanför hallen till för-

fogande. 

2015 visades över 100 yrken upp. I år vill vi 

visa upp bristyrken eller yrken som ni vet att 

ni p g a framtida pensionsavgångar måste 

fylla på med nya fräscha personer till. 

Enl. elevenkäten efter mässan förra året så 

blev 60% mer studiemotiverade av att ha va-

rit på mässan.  

Anmäl ditt intresse så sänder vi mer inform-

ation och en anmälningsblankett. Skriv till: 

skola.arbetsliv@leksand.se. 
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Vi behöver företag som verkar inom teknik och naturveten-

skapliga branscher! 

I kommunen finns det 28st NTA lådor som cirkulerar runt på grund-

skolorna och alla har olika natur– och teknik teman. Lådorna vill vi 

koppla till företag, föreningar och organisationer inom teknik och na-

tur som kan bidra till att vara ett samarbetsföretag gällande t ex stu-

diebesök eller som föreläsare.  

Det kommer framöver att råda stor brist på arbetskraft inom teknik 

och naturvetenskapliga yrken så det är väldigt viktigt att  sprida posi-

tiv information om era företag och de yrken som finns på företaget. 

Om du tycker detta låter spännande så hör av  dig till 

skola.arbetsliv@leksand.se så sänder vi mer information. 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt gällande arbetsmarknadskunskap 

Just nu pågår arbetsmarknadskunskaps ut-

bildning omgång 2 på våra två högstadieskolor 

och på gymnasiet. Eleverna ger betyget ca 4,6 

av 5 möjliga när de utvärderar den 60 minu-

ters lektion som de haft. 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5_ftwJDMAhWFJJoKHex_AR0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbloggar.karlshamn.se%2Fnoteknik%2Fnta%2F&psig=AFQjCNGSn79a3nhd0mnFPcdNGKMkoV-lvw&ust=1460804985868109
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Branschdag i anslutning till yrkesmässan 29/9-2016! 

I år kommer vi att docka på en aktivitet för alla elever på högsta-

diet och gymnasiet och det är att halva dagen blir en bransch-

dag/studiebesöksdag och andra halvan är yrkesmässa. 

Åk7-9, gymnasiet åk 2 och 3 kommer att få en halvdag som fylls 

med föreläsningar om kompetensförsörjning och hur det är att 

vara företagare samt en inspirationsföreläsning om att stärka 

sitt självförtroende. 

Åk1 på gymnasiet som nyss gjort sina gymnasieval skall halva 

dagen åka ut på studiebesök som passar det program de valt och 

andra halvan vara med på föreläsningarna. 

 

Nyhet! Ev. kvällsföreläsning 

29/9 för företag och de yrkesre-

presentanter som varit på mäs-

san. 

Vi i skola-arbetslivsgruppen 

hoppas att vi i samarbete med 

fflist, företagarna och andra fö-

retag som samarbetspartners 

kan erbjuda en inspirationsföre-

läsning direkt efter att mässan 

stängs. 

Mer information kommer i 

kommande nyhetsbrev. 

 

 

 

 

 



Önskar er en fortsatt trevlig vår och kom 

ihåg att ni företagare i Leksand är mycket 

viktiga för att vi skall kunna fortsätta att ut-

veckla ett bra skola-arbetslivs arbete. Stort 

tack för att ni bidrar med medel och kun-

skap. 

Foto Anneli Morberg 

2/6-15 

Information: I höst kommer skolverket att utbilda alla grundskolans 

lärare i Leksand om skola-arbetsliv. I skolans nya styrdokument står 

det att yrkesvägledning är hela skolans ansvar och det innebär att alla 

lärare skall försöka att koppla sina ämnen mot arbetslivet. 

Första utbildningsdagen sker i augusti och däremellan fram till dag 2 

kommer lärarna att få två-tre reflektionspass med hjälp av Karlstad 

Universitet. Planeringen sker av skola-arbetslivssamordnaren och 

grundskolans rektor tillsammans med skolverket. 

Mycket spännande! 

Bilden här bredvid 

föreställer de yrken 

3000 elever i åk3 i 

Örebro svarat att de 

är intresserade av . 

Detta stämmer i 

stort sett över hela 

Sverige. 


