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KONFERENS: För studie- och yrkesvägledare, skolpersonal, myndigheter och arbetsliv.
Essinge konferens, Segelbåtsvägen 15, St Essingen, Stockholm

KOMMER DET ATT FINNAS

JOBB TILL MIG?
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Program
08.30

Registrering, kaffe, utställning

09.30

Välkomna!

09.40

På tröskeln till framtiden – Lisbeth Lundahl, professor Umeå universitet
Idag spelar föräldrarnas utbildning och övriga resurser allt större roll för hur barn och unga
klarar sig i skolan och hur väl de lyckas navigera i en formlig djungel av framtidsval. En av
skolans största utmaningar är att kunna se till de enskilda elevernas behov och bidra till att
kompensera för brister i hemmiljön – och en av politikernas viktigaste uppgifter är att ge skolan
förutsättningar att klara den utmaningen.

10.10

Ungdomsarbetslöshetens prislapp - en hög och onödig kostnad – Ingvar Nilsson, nationalekonom
Unga som misslyckas i skolan påbörjar tidigt en resa i livet mot långvarigt och stundtals
permanent utanförskap. Att undvika detta genom kloka insatser och genomtänkta sociala
investeringar under och efter skoltiden leder - vid sidan av de mänskliga effekterna - till en
ekonomisk avkastning en riskkapitalist knappast kan drömma om. Långsiktighet, samverkan
och helhetssyn är viktigt för att lyckas.

10.45

Kort paus

11.00

Vilka kompetensutmaningar står vi inför? – Vad kan studie- och yrkesvägledningen bidra med?
Företrädare för Fackförbundet ST, Företagarna, Sveriges Kommuner och Landsting och
Svenskt Näringsliv ger sin bild.

11.40

Arbetsmarknadskunskap. Världens jobbigaste lektion - Världens inspiration!
Arbetsmarknadskunskap har träffat mer än 20 000 ungdomar mellan 10 -19 år i klassrummen
de senaste åren. Inspirerat dem till medvetna val och till hopp om framtida jobb för att arbetsgivarna har stora kompetensbehov, men söker rätt kompetens. Ingen kommer anställa dem för att
vara snälla. Helt enkelt så ger vi dem en bild av arbetsmarknaden ur ett arbetsgivarperspektiv.

12.15

Lunch/utställning

13.15

Valbara seminarier

14.15

Kort paus, byte till plenumsalen

14.30

”Skolan och omvärlden - om studie- och yrkesvägledningens roll”
Erik Nilsson, chef för utvecklingsavdelningen, Skolverket

14.45

Studie- och yrkesvägledning, ett verktyg för att minska avhoppen från gymnasieskolan
Helene Sjöberg, utbildningsstrateg på Regionförbundet Östsam berättar om hur man regionalt
arbetar i Plug In projektet, Sveriges största samverkansprojekt för att motverka avhoppen i
gymnasieskolan. Ibrahim Beganovic, studie- och yrkesvägledare och Camilla Johansson, lärare
delare med sig av de metoder och arbetsätt de utvecklat lokalt inom projektet i Motala kommun.

15.15

Kaffe/utställning

15.45

Konsten att vända utvecklingen!
- vad kan studie- och yrkesvägledningen göra för att minska ungdomsarbetslösheten?
Arbetslivspedagog Torild Carlsson kommer att tala om myter och möjligheter på dagens arbetsmarknad och tillsammans med Wiveca Ekeblad och Anette Martinsson från Laholms kommun
beskriva hur ett projekt för arbetssökande ungdomar övergick till att bli en framgångsrikt etablerad vägledningsverksamhet för alla åldrar. En verksamhet där studie- och yrkesvägledning är
basen för sänkt arbetslöshet och dessutom visat sig vara till stor hjälp för ortens arbetsgivare i
jakten på rätt arbetskraft.

16.30

Summering, avslutning, prisutdelning
Mingel, utställning

17.30

Slut
Med reservation för ändringar
Se våra föreläsare på www.storaarbetsmarknadsdagen.se
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Seminarie, gör ditt val
Fyra parallella dialogseminarium A-D
Kl 13.15 – 14.15
A.

Framtidsjobben i välfärdssektorn - Sveriges Viktigaste Jobb
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Var fjärde anställd i Sverige arbetar i välfärdssektorn. Under den kommande 10-års perioden kommer
kommuner och landsting att rekrytera upp emot en halv miljon nya medarbetare. Det innebär fantastiska
jobbmöjligheter för dagens ungdomar men vilka kompetenser kommer att efterfrågas? Vilka strategier har
arbetsgivarna för att klara rekryteringsutmaningen och vad innebär det för dagens unga?
Sveriges Viktigaste Jobb har tagit fram en webbaserad ”Kommunkurs” för de över 80 000 ungdomar som
varje år får ett feriejobb via kommun eller landssting. Vi ger dig några smakprov från utbildningen och vill
sedan ha en dialog med dig om behovet av ett liknande stöd för skolans studie- och yrkesvägledningsuppdrag, med inriktning mot välfärdsjobben.

B.

Goda exempel på samverkan
Svenskt Näringsliv
Exempel på vilka kompetenser som företagen efterfrågar, vilka yrken som behövs nu och framöver, hur
rekryteringsbehovet ser ut i några branscher och hur de jobbar med att lyckas med rekryteringen.
Seminariet innehåller också tips och idéer kring vad du som studie- och yrkesvägledare kan ha för nytta av
branscherna för att rusta och förbereda eleverna för framtida yrkesliv.			

C.

Karriär och framtidsjobb i staten
Fackförbundet ST
Arbetsmarknaden förändras snabbt. Den stora generationsväxlingen innebär att många arbetsgivare måste
konkurrera om att kunna rekrytera nya medarbetare. Staten är en av de mest dynamiska sektorerna på
arbetsmarknaden. Under en femårsperiod skapas 160 000 nya jobbchanser inom staten. Det innebär
fantastiska möjligheter för dagens unga men ställer också stora krav på staten som arbetsgivare. Vilka
möjligheter finns det att göra karriär inom staten? Hur attraherar vi unga att söka sig till staten? Vilken
utbildning krävs för att få ett statligt drömjobb? Vilka kompetenser efterfrågas?
ST som är det största fackförbundet för anställda inom staten presenterar en ny rapport om karriärmöjligheter och framtidsjobb inom staten. Vi har frågat HR-ansvariga om vilka kompetenser och personliga
egenskaper de letar efter när de rekryterar nya medarbetare. Vi har också frågat unga om drömmar och
förhoppningar och framför allt om vilka krav de har för att välja att jobba på statens och medborgarnas
uppdrag.

D.

Framtidens yrkesinriktade arbetsmarknad
Företagarna
Framtiden tillhör den yrkesutbildade arbetskraften. Seminariet tar upp hur stort behov det finns av yrkesutbildad arbetskraft på framtidens arbetsmarknad. Ta chansen att lyssna, ställa frågor och diskutera med
företrädare för några av Sveriges branschförbund under ledning av Företagarna.

Besök vår utställning

[öppen 08.30-17.30]
Öka dina kunskaper, inspireras och samla
nytt arbetsmarknadsmaterial.
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Bokning
Datum:
Plats:
Pris:

Torsdag 25 september 2014, kl 08.30 – 17.30
Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, St Essingen, Stockholm
1 600 kr exkl moms. I priset ingår kaffe, lunch och mingel.
Konferensen ingår i Vägledarkalendariet 2014. Du som har abonnemang kan delta i
konferensen utan extra kostnad.

Anmälan: Klicka här!
Sista anmälningsdag: 12 September 2014
Anmälan är bindande. Vid förhinder kan konferensplatsen nyttjas av annan person. Bekräftelse skickas senast
tre veckor före konferensen.
Faktura: Faktura skickas när anmälan mottagits
Kontakt/frågor:
Om konferensen:
Lovisa Jansson, projektledare Lärarfortbildning AB, lovisa.jansson@lararfortbildning.se, tel 08-737 65 76
Gabriella Holm, projektledare Skolsamverkan AB, gabriella@skolsamverkan.se, tel 070-615 30 16
Om anmälan/fakturering:
Monica Franc, konferensadministratör, monica.franc@lararfortbildning.se, tel 08-737 68 15

www.storaarbetsmarknadsdagen.se
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