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SID 1:  INLEDNING OCH 
INFORMATION OM NY 
WEBBPLATS FÖR SKOLA-
ARBETSLIVSINFORMAT-
ION 

SID 2: YRKESMÄSSA LEK-
SAND 2016 

SID 3:  

BILDER FRÅN YRKES-
MÄSSA 2016 

SID 4: SKOLANS ATTITYD 
TILL FÖRETAGANDE 

Skola-arbetsliv i samverkan i Leksand. 

Här kommer en summering vad  som hänt 

under månaderna september och oktober 

gällande Leksands skola-arbetslivsarbete. 

VIKTIG INFORMATION! 

Information om skola-arbetslivsarbetet i Leksand finns numera på 

följande webb-plats:  

www.leksand.se/sa 

Här hittar du: 

 Leksands handledarutbildning (ta emot elever på ditt företag) 

 Intervjuer med yrkesfolk från yrkesmässa  2015,2016 ca 20 filmer 

 Nyhetsbrev 

 Branscher i Leksand (branschregister, för de som valt att lägga in 

sitt företag här) för att skolor skall kunna ta kontakt. 

 Mål med Leksands skola-arbetslivsarbete 

 Projekt och utmärkelser 

Information finns även på företagareföreningens hemsida under skola

-arbetsliv 
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   Yrkesmässa Leksand 2016—en heldag med arbetslivet i fokus! 

Den 27/9 anordnade vi för tredje året i rad en Yrkesmässa i Leksand. I år 

anordnade vi under samma dag även fyra andra aktiviteter b la med  

företagareföreningen. 

1.Yrkesmässa i sporthallen för 1200 elever från åk7-9 och på gymnasiet samt för första 

gången elever från Rättvik och Gagnef åk9. Över 100st yrken var representerade under da-

gen. 

Några åsikter vad eleverna tyckte om årets mässa: 

 Det finns så många yrken 

 Bra utbud av yrken 

 Få chansen att prata med olika yrken 

 Möjligheten att ställa frågor 

 Alla var så engagerade 

 Lärorikt 

 Fick bättre  bild av  andra yrken och utbildningar 

Eleverna svarar att de blev mer studiemotiverade efter mässan 

2. Föreläsningar i Tegera arena för alla åk7-9 elever halva dagen och gymnasieeleverna 

halva dagen. De som höll i dagen från skola-arbetslivsgruppen var Stefan Persson 

Skoglunds Bygg och Christer Löfdahl från företagareföreningen 

 Åk7-9 fick lyssna på Lyko grundaren från Vansbro, Johannes Hansen  föreläste om att våga. 

 Gymnasiet fick lyssna på: Jan Sundqvist arbetsförmedlingen, HR-avdelningen på Clas Ohlson som tog upp 

om vem de vill se på en intervju och Johannes Hansen. 

 Enl. eleverna så var det intressant och bra och bäst var Johannes 

 

3. Alla åk1 elever på gymnasiet gick inte på mässan utan de fick besöka ett eller två företag 

som  hade anknytning till de program de gick. Det var  allt ifrån att  besöka artisten Karin 

Park i hennes nya studio i Djura till  Hälsokost affären i Leksand. 10st företag var involve-

rade i detta. 

 Stort tack till alla inblandade företag som ställde upp. 

4. IM eleverna på Leksands gymnasium dvs de som är nyanlända och de som inte har gym-

nasiebehörighet ännu fick lektion i arbetsmarknadskunskap. 

5. Johannes Hansen föreläste för företagareföreningens medlemmar anordnad av fflist. 
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Bilder från Yrkesmässa Leksand 2016 



Önskar er alla en skön och härlig fort-

satt november-december 

Hälsningar från skola-arbetslivs  

samordnaren Anneli Morberg 

 

Foto Anneli Morberg  

Skolans attityd till företagande! 

Enl. Svensk näringslivsranking ligger Leksand och Vansbro på 10 i topp listan 

gällande denna rubrik, vilket är glädjande. 

I nästa nyhetsbrev kommer vi i skola-arbetslivsgruppen att berätta om hös-

tens stora fortbildning som vi satsat på gällande att alla Leksands grundsko-

lelärare skall få rätt attityd till företagandet i Leksand.  

Under hösten har också arbetsmarknadskunskapsutbildning fortsatt ute på 

Leksands skolorna så nu har alla åk7-9 och gymnasiets elever haft två till tre 

lektionspass i detta ämne. 

Några av Leksandsföretag som stödjer arbetsmarknadskunskapsutbildning-

en har även deltagit på dessa lektioner för att berätta om arbetslivet. 

Leksands skola-arbetslivsarbetet ger även eko ute i regionen och i Sverige där 

man tar upp vårt arbetssätt som unikt  och vi deltar även under hösten i en 

stor forskning gällande arbetslivets koppling till skola där politiker, tjänste-

män och företagare finns med. 

Vi har även delat ut medel till olika skolprojekt där eleverna kommer att göra 

saker med koppling till vårt lokala arbetsliv. Ett spännande projekt är att åk6 

eleverna i Åkerö skola följer bygget från start-mål vid BRF Liljan och många 

ämnen som de läser i skolan är kopplade till detta projekt. 

 

Skola-arbetslivsgruppen kommer i december att sätta 

riktlinjerna för nästa års arbetsinsatser, kommer mer 

information under januari-februari. 


