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Idéer för entreprenöriell samverkan! 
 
 
Sluta med det gamla vanliga, för att kunna göra något nytt? Många vägar till 
gemensamma mål? Uppmuntra innovativa idéer och driva dem till handling? Ta 
tillvara allas kompetens och energi?  
 
Under ledning av Gerhard Gunnarsson, regioncoach på ENTRIS 2.0, deltog 
intresserade och engagerade representanter både från skola och näringsliv.  
 
 
 
Marlene Hassel, affärs- och marknadschef, Centrumutvecklare 
Eftermiddagen började med ett föredrag av Marlene Hassel, affärs- och marknadschef i 
Lödde Centrum. Marlenes inledning inspirerade och diskussionerna som följde var 
entusiastiska och innehållsrika. 
 
Från Marlene Hassels introduktion 

• Kreativitet och innovation gör att vi kan forma nya tankar eller idéer som kan bidra 
till att lösa problem vi står inför. Ibland handlar det bara om att kunna se utanför 
boxen för att på så sätt finna nya lösningar på gamla problem. 
 

• Entreprenöriellt lärande handlar också om att ge elever kunskap i att kunna starta 
företag. Det ska genomsyra all utbildning från förskola till högskola. 

 
• Samverkan är inget för ensamma, bakåtsträvare, egoister eller negativa personer. 

Samverkan handlar om att skapa nya möjligheter och att lära av varandra. Då 
samverkan uppstår sker oftast positiv kreativitet och innovation. 

 
• Marlene gav sin syn på hur det är att vara centrumutvecklare och vilka möjligheter 

detta innebär. Vilka yrken finns representerade i ett centrum och vilka 
arrangemang som genomförs bl.a. vernissager, ungdomskvällar utöver det sociala 
mötet som centrat kan bidra till. 
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• Tips är att kontakta centrumledningen för att diskutera samverkan. Det är i 
företagen som praktikplatser och jobben finns. 
 

• Att skapa kreativa möten handlar mycket om att våga. Tänk på att hitta kreativa 
miljöer i mötena samt ha kul i samverkan. 
 

• Vill du veta mer om Marlene Hassel arbete, är du välkommen att kontakta henne 
på marlene.hassel@solkarnan.se 

 
 
Diskussionen i punktform 

• ”Handla” GÖR NÅGOT - Diskussion om att vi sällan blir konkreta och går till 
handling med våra idéer. Här handlar det om att våga samverka och att kunna 
se utanför boxen. Det finns många bra tankar om samverkan och det gäller att 
omvandla de generella diskussionerna till praktiska handlingar. Liksom vid 
förra nätverksträffen så handlar det om att någon måste vara en aktiv ”doer”, 
annars är farhågan att ingen tar tag i det. 

• Begreppet Entreprenörskap - Det framkom att entreprenörskap oftast 
förknippas med företagande, vilket kan upplevas negativt utifrån skolan. Dock 
ska det tilläggas att företagande också är en framtida möjlighet för eleverna. 

• TID för samverkan - För att kunna samverka måste tid och utrymme avsättas 
både från skolan och omvärlden. Genom att ständigt ha samverkan med på 
agendan, blir det ett levande samtalsämne, som då lättare kan generera tid i 
de olika organisationerna. Att se vikten av samverkan är att ge eleverna 
möjligheter för framtiden! 

• Samverkan, med vem? – Under denna punkt följde diskussioner om hur vi ska 
samverka och hur vi ska bli mer konkreta. Några förslag som framkom var att 
skapa vänföretag, utveckla praon till att bli mer meningsfull etc.   

• Anette Olsson från Företagarna, berättade om deras syn på att hjälpa till med 
samverkan och vad de kan bidra med. I hela regionen så är det uttalat att 
Företagarnas lokala representanter ska hjälpa till med kontakter och idéer. 

  
Nästa nätverksträff  
Alla som är intresserade av att vidareutveckla och öka samverkan mellan skola och 
arbetsliv/omvärld hälsas hjärtligt välkomna till höstens nätverksträff!  
 
Deltagarna var ense om att nästa nätverksträff bör vara i början på september. Datum och 
inbjudan kommer inom kort. Håll utkik på www.kfsk.se/entris samt i våra nyhetsbrev! 
 
 


