
Ämneslärare namn:

Bild

Hem-
kunskap

Idrott

Matte

Musik

NO

Slöjd

SO

Språk

Teknik

Jobbcafé på skolan
Eleverna delas upp i smågrupper och intervjuar 

arbetsgivarna/företagen.

Marknadsföringsprodukt åt arbetsgivaren, tävling?
-ungdomligt perspektiv

Företagsexpo på skolan
Presentation av produkt, tjänst, företag etc.

Yngre elever och föräldrar bjuds in

Studiebesök hos företag/kommunen

Föreläsning i klassrummet
-Vilka kunskaper inom detta/dessa ämne behövs i 

framtiden? Vilken utbildning, vilka kompetenser behövs?

BRAINSTORMA –Vad kan eleverna arbeta med, kopplat 
till både kunskapsmål och arbetsgivares behov? Elever kan 

lösa problem, hjälpa till med både idéer och tjänster.

Skanska

Diskussionsunderlag

Biologi
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