
Samverka
Varför och hur?



”I skolan finns 
morgondagens 

företagare, framtida 
medarbetare och chefer”



+ Effekter för eleverna

• Ökad motivation och förståelse för behovet av utbildning
• Bättre valkompetens
• Ökad kunskap om olika yrken & branscher
• Kunskap om arbetsmarknaden
• Praktik ger bättre förutsättningar att göra väl grundade val



+ Effekter för arbetsgivaren

• Skapar intresse för era yrken/ bransch
• Rekrytering av framtida medarbetare
• Säkra generationsväxling på företaget
• Stärkta band till lokalsamhället
• Bidrar till att sprida kunskap om arbetslivet
• Ambassadör för arbetsgivarvarumärket
• Säkrar kvaliteten på yrkesutbildningarna
• Kan bidra till höjd status för branschen/ yrken



Grundskolan

PRAO

Ta emot 
studiebesök

Besök 
skolklasser

Jobbskuggning 
för yngre barn

Bli ”fadderföretag”

Ex. 
SmartMatte

Inspirera, väcka intresse, prova-på

”Räkna på riktigt”

Arbetsmarknadsdagar/ veckor, 
presentera företaget och 
yrkesroller

Etablera samarbete med skola i 
närområdet, erbjud prova på, 
studiebesök, ”case” ihop med pedagoger

T ex ½-dag för åk 4-6 att få 
följa med ”på jobbet”

Kontakta skolor i 
närområdet och erbjud 
att få komma på besök

Ta emot prao-elever. 
Variant: branschprao



Gymnasiet APL

Programråd

Miljöbesök 
åk 1

Öppet Hus 
mm.

Var med i 
skolan 

Tidigt i utbildningen ge 
eleverna en verklighetsbild 
av branschen/ yrket

I vissa moment kan arbetslivet gå 
in i undervisningen, samplanera 
med lärarna. Tydliggöra 
kopplingen med arbetslivet.

Ta emot elever på APL, 
rekryteringsbas/ 
kompetensförsörjning

Ger insyn i utbildningen, chans 
att påverka innehåll, dialog

Träffa elever som ska söka till 
gymnasiet och svara på frågor 
och berätta om branschen



Yrkesvux
Yrkeshögskola

Samarbeta med UA 
inför utbildningsstart, 
information till blivande 
studenter

Ta emot LIA (YH)

Yrkesråd/ 
branschråd

Möjlighet att fler 
hamnar på  rätt 
utbildning. 
Motivation

Var med och forma 
blivande 
medarbetare

Säkrar kvalitet/ 
innehåll på 
utbildningen



Några avslutande tankar

• Bygg relationer med utbildarna, tänk tillsammans
• Börja med små initiativ, tänk långsiktigt
• Investera tid för samverkan
• Vad vill du uppnå med samverkan? What´s in it for me?

En god samverkan mellan arbetslivet och skolan vinner alla 
på!
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