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Från idé till handling!  
eller varför inte  

Handla och få en idé! 
 
 
I alltför många fall diskuteras samverkan mellan skola och omvärld utan att det blir 
något konkret av det. Med detta som utgångspunkt bjöd ENTRIS 2.0 in till en 
nätverksträff där deltagarna gemensamt skulle lyfta fram idéer som kan bli 
verklighet. Under ledning av ENTRIS 2.0s regioncoach, Gerhard Gunnarsson 
deltog intresserade och engagerade representanter både från skola och näringsliv.  
 
 
Margareta Helander, utbildning - arbetsliv, Hultsfreds kommun 
Eftermiddagen började med en introduktion från Margareta Helander, handläggare 
utbildning - arbetsliv, som arbetar aktivt med samverkan mellan skola och arbetsliv i 
Hultsfreds kommun. Margaretas inledning inspirerade deltagarna och diskussionerna som 
följde var entusiastiska och innehållsrika. 
 
Från Margareta Helanders introduktion 

• Ungdomar behöver se en framtid men det är inte bara dem som behöver 
engageras, även företag, föräldrar och organisationer. 

• Nyckeln är att vi inte ska serva barn och unga med färdiga paket. De måste ut och 
prova själva, stöta på problem och ha tråkigt. Det är då man tar sig framåt! ”Inte 
bara bjuda på fisk de måste lära sig meta också”. 

• Vid uppstart av ett samarbete/samverkan är det till fördel att undvika att se det 
som ett projekt då det har en tendens att ta slut. Ett uppdrag är mer långsiktigt och 
kan leva vidare.  

• Organisationen bör luta sig på flera olika personer. Detta för att hela idén och 
organisationen ska hålla trots bortfall av ”nyckelperson”. Det är viktigt med en 
arbetsgrupp med personer från olika plan så som arbetslivsansvariga på 
skolledarnivå och samordnare i näringslivet för skola/arbetsliv tillsammans med 
företagsledare, lärare, skolledare, politiker och småföretagare. Det är till fördel om 
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möten för arbetsgruppen hålls på olika arbetsplatser för att ”öppna” upp 
omvärlden. Kontaktpersoner på alla skolor är viktigt för att tydliggöra uppdraget.  

• Drivande pedagoger med kunskap om närbygden kan även anknyta 
undervisningen till verkligheten.   

• Öka intresset för de arbeten där arbetskraft kommer att saknas kan förslagsvis 
göras genom utflykter för årskurs 4-6. Detta ger även en verklighetsförankring som 
skolan till stor del saknar i nuläget. ”Eleverna simmar i ett skolakvarium i 20 år”. 
 
Mer om Margareta Helanders arbete hittar du på www.hultsfred.se 

 

Diskussionen i punktform 
• Det gäller att hitta ”win win” i samarbetet. I dagens samhälle krävs utbildningar och 

kunskap för alla yrken. Det kan kännas svårt att motivera företagets vinster i en 
samverkan. I skolans värd kan det kännas svårt att få kontakt med företagen. 
Varje kommun skulle ha en samverkansstrateg som ansvarade och underlättade 
kommunikationen mellan näringsliv och skola. Det behövs någon/några som har 
översikt utifrån och som trycker på. Rädslan är det största hindret. 
 

• Se till att själv vara en ”doer”! Inte skjuta över på någon annan. Akta misströstan 
och hitta istället inspiratörer. Det är framtiden vi hanterar. Det går inte att vänta på 
att någon annan ska göra nått.  
 

• Börja med en mindre skala för att snabbt kunna se resultat. Det ska gå att 
hanteras i exempelvis skolan där tidsbristen är stor. Med ett mindre projekt i 
ryggen är det lättare att sedan tänka större och mer omfattande.  
 

• Fortbildningar och föreläsningar tenderar att inte utvecklas till något mer. Det 
saknas ofta uppföljning. Något som också försvårar utvecklingsprocessen är att 
allt lutar på en pedagog i ett arbetslag då det vanligtvis bara är en som åker iväg 
på dessa inspirationsdagar.  Det krävs nästan att hela arbetslag åker iväg för att 
den nya kunskapen ska förverkligas i skolan. 
 

• www.praktikplatsen.se är en början till samverkan och inbjuder till elevers egna 
initiativ. Där synliggörs praktikplatser och möter eleverna i ett forum de är vana vid.  
 

• En gemensam portal för Skånes kommuner där praktikplatser synliggörs men där 
även olika typer av företag som inbjuder till studiebesök kan tydliggöras.  ”Hit kan 
jag vända mig för att skapa samverkan”. Detta skulle kunna vara en del av 
samverkan skola-näringsliv/arbetsliv. 
 

• I en liten kommun kan det vara lättare att hitta samarbetet då dialogen mellan 
pedagog-skolledning-politiker är enklare. I större kommuner kan det vara svårare 
då det är stora avstånd mellan de olika posterna.  
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• Det behövs externa resurser. En start kan vara att ta vara på kunskapen och 
erfarenheten som finns bland elevernas föräldrar.  
 

• Elever har svårt att se kopplingen mellan skola och arbetsliv. Motivationen saknas 
och de ser inte sin egen ”vinning” i lärandet. Detta kan bidra till oengagemang och 
undanflykter ”kan inte delta, har inte papper eller penna”. Servande lärare i detta 
läge skapar en värld kring eleverna där alltid någon annan löser deras ”problem”. 
Vad händer då när de kommer ut ur skolan? Skapar skolan handlingsfattiga 
elever? Besök på och av företag kan ge en insyn i vad som krävs i arbetslivet. 
Konkretisera: Varför går jag i skolan?  
 

• Ge barn ett mål tidigt. Motivation kräver ett mål att sträva efter. För vissa elever 
finns det bara två vägar idol/kändis eller arbete på Mc Donalds. Inga andra arbete 
synliggörs och finns därför inte.”Den personliga kontakten är nyckeln till 
samverkan och gemensamma vinster”. 
 
 

Vinsterna med samverkan 
Nätverksträffen öppnade vägar för konkret samverkan mellan skola och arbetsliv. Det går 
inte att vänta på att någon annan ska göra något. Tillsammans gäller det att hitta ”win win” 
i samarbetet. Det är framtiden vi hanterar.  
 
Arbetsliv 
Kompetens - rekrytering, generationsväxling, nya företag 
 
Skola 
Arbetssätt - omvärldssamverkan, studie- och yrkesorientering, utbildningsutbud 
 
Kommun  
Framtidsfråga - befolkningsutveckling, företagsamma innevånare, ökade skatteintäkter 
 
Individ 
Utveckling - omvärldskunskap, självkännedom, en grund för framtidsval 
 
 
Övrigt 
ENTRIS 2.0 är en potentiell övergripande drivkraft men det måste vara någon/något som 
tar över efter ENTRIS 2.0 avslutas.  
 
 
Nästa nätverksträff  
Alla som är intresserade av att vidareutveckla och öka samverkan mellan skola och 
arbetsliv/omvärld hälsas hjärtligt välkomna till nästa nätverksträff! 
 
Datum Onsdagen den 28 mars 2012 
Tid Klockan 13.00-16.00 
Ort Meddelas senare 
 


