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Skola-arbetsliv i samverkan i Leksand. 

Här kommer en summering vad  som hänt 

under månaderna november och december. 

Nu har en hel hösttermin gått igen och mycket har varit på gång i Lek-

sand gällande skola-arbetsliv. 

En av de viktigaste satsningarna har varit att med hjälp av skolverket 

utbilda alla kommunens grundskolelärare i skola-arbetslivstänk. 

Satsningen har inneburit att lärarna fått två stycken föreläsningsdagar 

där skolverket, arbetsförmedlingen, region Dalarna och skola-

arbetslivsgruppen i Leksand varit föreläsare. 

Lärarna har också med hjälp av Karlstad Universitet fått processtöd 

mellan de två föreläsningsdagarna i form av att lärarna med anknyt-

ning till sitt/sina ämnen skulle göra skoluppgifter med arbetslivskopp-

ling. 

Föreläsningsdag två fick lärarna göra en minimässa och visa upp för 

varandra vad de har gjort i sitt/sina ämnen. Många nya idéer har kom-

mit fram tack vare detta och det blev en mycket lyckad fortbildnings-

dag. Nedan en bild från en av lärarnas montrar. 

 

Under hösten har vi också som vi tidigare berättat om arrangemanget 

Yrkesmässa Leksand 2016 med studiebesök på lokala företag, före-

läsningar för elever och en stor yrkesmässa. 
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 Arbete våren 2017 för skola-arbetslivsgruppen 

I januari kommer vi att godkänna eller avslå inlämnade projektansökningar gällande 

skolprojekt som skall pågå under våren. Lärarna får inför skola-arbetslivsgruppen pre-

sentera sina skola-arbetslivsprojekt och tycker gruppen att det är ett projekt som 

kopplar ihop skolämnen med det lokala arbetslivet på ett bra sätt så beviljar vi medel 

ur skola-arbetslivsfonden. 

I januari kommer vi också att börja diskutera vilken/vilka aktiviteter vi skall genomföra 

i september-oktober 2017. 

Under februari-maj kommer vi att arbeta med höstens aktiviteter men också fortsätta 

vårt arbete med att försöka få ihop lokala företag med de natur och teknik lådor som 

grundskolorna arbetar med. 

Under hela våren kommer arbetsmarknadskunskapsutbildningen som Leksand är 

med i, att med hjälp av arbetsmarkandskunskapsinspiratörerna och lokala företag  

fortsätta att utbilda Leksands elever. 

Viktigt att vi alla hjälper elever på olika sätt ( i skolan, på arbetsplats, föreläsare från 

arbetslivet in i skolan) så att de kan göra bra underbyggda val till gymnasiet och se-

dan för vidare studier och arbetsliv. 
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Vill ditt företag ta emot elever på praktik eller vill ni hjälpa till att 

komma till skolan och föreläsa? 

Meddela gärna skola-arbetslivsgruppen era kontaktuppgifter (enl. nedan) 

så sätter vi upp er på en lista som lärarna får. Detta underlättar för lärar-

na och studie– och yrkesvägledare när de skall kontakta er företag. 

Ca 30st företag är redan uppsatta på listan och vecka 50 har de fått mail 

om att kolla över så att kontaktuppgifterna stämmer. 

Vill du vara med på listan så vill vi ha information om: 

1. företagsnamn 

2. Kontaktperson och tel samt email 

3. Vill ta emot elever åk4-6 på praktik ja eller nej 

4. Vill ta emot elever åk7-9 på praktik ja eller nej 

5. Vill ta emot elever från gymnasiet ja eller nej 

6. Vill ta emot elever från vuxenutbildningar ja eller nej 

7. Kan ställa upp och föreläsa i kunskaper företaget har ja eller nej 

 



Foto Anneli Morberg  

 

Stort tack till alla er företag som bidrar med 

att skolan skall få en bättre förståelse för det 

lokala arbetslivet och entreprenörskap. 

Vi från skola-arbetslivsgruppen önskar er 

alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år! 

Stort tack för det ni bidragit med under 2016. 


