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Skola-arbetsliv i samverkan i Leksand. 

Här kommer en summering vad  som hänt 

och händer gällande Leksands skola-

arbetslivsarbete under maj-juni. 

 Missa inte att delta i yrkesmässan 

2016 den 29/9! - visa upp yrken som 

finns på ditt företag för över 1100 ele-

ver, nu även för åk9 elever från Gag-

nef och Rättvik. 

Vi behöver fler yrken från Leksands 

företag. Elever frågar efter yrkena: 

 Affärsutvecklare 

 Arkitekt 

 Advokat 

 Börsanalytiker 

 Butikskommunikatör 

 Copywriter 

 Entreprenör—företagsledare 

 Friskvårdsledare 

 Hälsocoach 

 Ingenjörer 

 Marknadschef 

 Möbeldesigner, möbelrestaurerare, möbeltapetserare 

 Produktionstekniker 

Sänd en anmälan med kontakt-

uppgifter och det yrke som du 

vill representera till: 

skola.arbetsliv@leksand.se 

senast 14/6 
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   Yrkesmässa Leksand 2016—en heldag med arbetslivet i fokus 

Dagen handlar om att skapa en positiv bild av arbetslivet så att skolans at-

tityd till företagande blir än mer positivt. 

Dagens program; 

 Mässa i sporthallen och på grusplan utanför där yrken är i fokus ca 

09.00-15.30 för grundskolans elever åk7-9, gymnasiet åk2-3 och för ar-

betssökande för Leksand samt för åk9 elever från Gagnef och Rättvik. 

 Inspiratörerna från arbetsmarknadskunskap inspirerar alla elevgrupper 

innan mässbesök. 

 Föreläsningar om det lokala och regionala arbetslivet och arbetskrafts-

behovet i framtiden för elever i Tegera arena. 

 Alla åk1 elever vid gymnasiet skall på förmiddagen besöka Leksandsfö-

retag som är kopplade till de program eleverna nyss påbörjat. 

 Skola-arbetslivsgruppen och företagarföreningen bjuder in till föreläs-

ning med en av Sveriges mest omtyckta föreläsare; Johannes Hansen fd 

elev vid Leksands Gymnasium. 

    Föreläsningen heter: Fega chefer ger utbrända medarbetare 

    Mer information kommer via fflist och via information från skola-     

    arbetslivsgruppen för de som är yrkesrepresentanter på yrkesmässan. 

 

 

 

 

 

Det är inte för sent att anmäla ert företag om ni vill ha med någon 

yrkesrepresentant på mässan. Skriv till: 

skola.arbetsliv@leksand.se senast 14/6. 
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Läsårets bästa projekt! 

Skola-arbetslivsgruppen har i veckan som gått lyssnat på lärare 

och elever som redovisat sina skolprojekt som under läsåret 

15/16 varit kopplade till det lokala arbetslivet. Vi har inte räknat 

ihop alla företag som varit involverade ännu, men ca 40st så här 

långt. 

Vi har också beslutat vilka projekt som blir; 

Årets skola-arbetslivsprojekt 

Årets Lilla Guldhästen projekt (i samarbete med fflist) 

Vi har också beslutat vilket företag som blir; 

Årets skola-arbetslivsföretag. 

Vilka dessa är får vi meddela i 

höstens första nyhetsbrev då ut-

delning kommer att ske i början 

av juni. 

 



Önskar er alla en skön och härlig sommar! 

Hälsningar från skola-arbetslivs  

samordnaren Anneli Morberg 

 

Foto Anneli Mor-

Stort tack till alla er företag som under läsåret 2015-16 bidragit med att 

ställa upp för elever och lärare med föreläsningar, ta emot studiebesök, vara 

delaktiga i projekt och mässa och till er som suttit med i skola-

arbetslivsgruppen. 

Tillsammans bidrar vi till att öka elevernas kunskaper om hur arbetslivet 

fungerar. 

Till hösten fortsätter även arbetsmarknadskunskap och vi utbildar alla Lek-

sands grundskolelärare i konsten att vägleda elever  och koppla arbetslivet 

mer till de arbeten man arbetar med i olika ämnen. 

 


