PÅ VÄG!
En heldag för åttonde klass om pengar,
entreprenörskap och teknik.

Vad gör
pengarna på
banken?

Entreprenörer
på idéjakt

Prata
med
kroppen

Därför
blev jag
ingenjör

VI TROR PÅ
STARKA FÖREBILDER
Genom att ge dina högstadieelever chansen att
träffa engagerade vuxna som inte jobbar i skolans
värld vill vi väcka nyfikenhet inför yrkeslivet.
På väg! är en heldag för elever i
åttonde klass. Dagen är ett perfekt
komplement till din undervisning
och ett stöd för skolans studieoch yrkesvägledare inför gymnasievalet.

SCHEMA
8:00-8:30

Gemensam samling

8:30-9:45

Pass 1
Rast

10:00-11:10

Pass 2

Programmet har tagits fram med
hänsyn till läroplanen rörande
skolans uppdrag, övergripande
mål och riktlinjer. Dagen berör
svenska, hem- och konsumentkunskap och samhällskunskap.

BOKA KOSTNADSFRI
HELDAG
På väg! är en kostnadsfri heldag.
Mejla Transfer Syd, Lina Sandén
på lina.sanden@transfer.nu eller
ring 070-815 85 46 för frågor
och bokningar.

Lunch
12:20-13:30

Pass 3
Rast

13:45-15:00

Pass 4, avslutning
och utvärdering

Ta chansen och bjud dina elever
på nya perspektiv.
Vi hörs!
Transfer Syd

PÅ PROGRAMMET
Entreprenörer
på idéjakt

WORKSHOP-PASS. Eleverna får diskutera idéer
och lösningar. Vad är en bra idé? Hur gör
man verklighet av den? Avslutas med att alla
grupper kort presenterar för varandra.

Syfte: Lära sig se behov och lösningar med
en entreprenörs ögon.
Arrangör: Ung företagsamhet

INSPIRATIONSPASS. Lär dig ta plats och leverera

på ditt sätt i presentationer och anställningsintervjuer. Hur tar vi fram vårt bästa när det
verkligen gäller?
Syfte: Få insikter i presentationsteknik och
inse kroppsspråkets betydelse.

Prata
med
kroppen

Arrangör: Drömmarnas hus

FÖRELÄSNING OCH FRÅGESTUND. Kunskap

Vad gör
pengarna på
banken?

om hur dina pengar fungerar hjälper dig att
göra smarta val. Koll på ekonomin idag, ger
dig större möjligheter i framtiden.
Syfte: Förstå alla de val vi måste göra i vår
privatekonomi.
Arrangör: Swedbank

FÖRELÄSNING OCH FRÅGESTUND. Hur hittar du ett

jobb som passar dig? Vi bjuder in en ingenjör som
berättar om sin väg från utbildning till jobb och förklarar vad som är spännande, roligt och utmanande
på jobbet.
Syfte: Lära känna ett teknikyrke. Introduktion till hur
utbildning och karriär fungerar.
Arrangör: Transfer

Därför
blev jag
ingenjör

Transfer är projektledare för På väg! och Sveriges största
organisation för förmedling av näringslivsföreläsningar till
skolan. Syftet är att skapa insikt i yrkeslivet och att inspirera
till studier, egna initiativ och entreprenörskap.
Transfer är ideella, icke-vinstdrivande och politiskt obundna
– en neutral plattform mellan skola och näringsliv.
På Väg! finansieras av:
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen Gripen
och sker i samarbete med:
Drömmarnas Hus
Ung Företagsamhet
Swedbank
Transfer Syd

