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Det	  finns	  över	  8000	  yrken	  registrerade	  i	  Sverige.	  Hur	  många	  av	  dessa	  känner	  du	  till?	  Vilka	  känner	  

ungdomar	  till?	  För	  att	  tillfredsställa	  arbetsmarknadens	  behov	  behöver	  ungdomar	  veta	  mera.	  Motivationen	  

hos	  elever	  kan	  öka	  om	  de	  förstår	  varför	  kunskap	  behövs	  och	  vad	  den	  kan	  ge	  dem.	  

	  

• Vad	  vinner	  du	  som	  företagare	  och	  representant	  från	  arbetslivet	  på	  att	  samverka	  med	  skolan?	  

• Hur	  gör	  du	  som	  lärare	  för	  att	  få	  kontakt	  med	  företag/arbetslivet?	  

• Hur	  synliggör	  vi	  arbetslivet	  innanför	  skolans	  väggar?	  

• Vilka	  vinster	  kan	  skolan	  göra	  genom	  att	  involvera	  arbetslivet?	  

	  

Vill	  du	  som	  företagare:	  

-‐ inspirera	  dagens	  ungdomar	  att	  välja	  ett	  yrke	  inom	  ditt	  verksamhetsområde?	  

-‐ engagera	  dig	  i	  skolan	  och	  dela	  med	  dig	  av	  dina	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  till	  eleverna?	  	  

-‐ väcka	  elevernas	  nyfikenhet	  för	  olika	  yrken	  och	  öka	  deras	  arbetsmarknadskunskap?	  

	  

Vill	  du	  som	  lärare,	  rektor,	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare:	  

-‐ bidra	  till	  ökad	  skolmotivation?	  	  	  

-‐ låta	  eleverna	  få	  se	  ditt	  ämne/ämnen	  i	  ett	  större	  sammanhang?	  

-‐ bidra	  till	  större	  kunskap	  om	  framtida	  studier	  och	  yrken?	  	  

	  

Kom	  och	  låt	  dig	  inspireras,	  förkovras	  och	  skapa	  kontakter	  över	  en	  frukost.	  En	  panel	  bestående	  av	  

representanter	  från	  skola	  och	  arbetsliv	  redogör,	  diskuterar	  och	  klargör	  frågeställningarna	  ovan,	  samt	  bidrar	  

med	  inspiration	  och	  energi	  till	  dig	  som	  deltar.	  	  

	  

	  
I	  samverkan	  med	  

	  

Frukostmöte	  om	  

Frukostmöte	  
När:	  onsdagen	  den	  30	  maj	  kl.	  7.30	  -‐09.00	  

Plats:	  Gate	  25,	  Pilgatan	  25,	  721	  30	  Västerås	  	  

Anmälan:	  på	  mejl	  eller	  telefon	  till	  Michael	  Fredqvist	  021	  -‐	  397863	  	  eller	  	  michael.fredqvist@vasteras.se	  	  


