
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARBETSMARKNADSKUNSKAP 

ÖREBRO 
 

RAPPORT 

AUGUSTI 2015 - JULI 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING 
 

Arbetsmarknadskunskap är en satsning i Örebro län för att minska 

glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Satsningen startade i 

augusti 2014 och bidrar till att arbetsgivarna i länet får 

tillgång till rätt kompetens och att ungdomarna lättare ska få 

jobb. Genom mer kunskap om arbetsmarknaden ökar motivationen till 

fortsatta studier.   

 

Bakgrunden till denna satsning är bland annat att arbetsgivare i 

Örebro län har svårt att hitta rätt kompetens i olika branscher. 

Det finns exempel från Karlskoga som haft svårt att hitta 

ingenjörer samt personalbrist inom vård och omsorg i Örebro 

kommun. För att minska glappet mellan arbetslivet och skolan 

arbetar kommunikatörerna preventivt genom att öka kunskapen bland 

ungdomar, lärare och ledningsgrupper inom skolan om var jobben 

finns och vilka vägar som leder till jobb. Målet är att denna 

kunskap skall leda till mer motivation hos elever till att 

slutföra sina studier. Vidare arbetar Arbetsmarknadskunskap med 

att motverka stereotypa tankar om arbetsmarknaden.  

 

Projektägare till Arbetsmarknadskunskap är Handelskammaren 

Mälardalen och finansiärer kommer både från offentliga och privata 

arbetsgivare. Arbetsmarknadskunskap riktar sig i första hand till 

ålderskategorin högstadiet på grundskolan och gymnasieprogrammen, 

både högskoleförberedande och yrkesprogram. Målet är att fram till 

och med april 2017 träffa 20.000 elever i alla tolv kommuner i 

Örebro län. 

 

Rapporten redogör för genomförandet av Arbetsmarknadskunskap samt 

resultatet av konceptets arbete under perioden augusti 2015 till 

och med juli 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT AUGUSTI 2015 - JULI 2016 
 

 

Bemanning 
Första året arbetade två personer heltid som kommunikatörer i 

projektet samt en projektledare på 50%. Efter goda resultat och 

många förfrågningar bedömdes behov av ytterligare en person. Sedan 

september 2015 arbetar totalt tre kommunikatörer i projektet  med 

bla inspirationslektioner, studiebesök hos arbetsgivare och 

kontakter med nya kommuner. En av dessa kommunikatörer arbetar   

50% som projektledare  och ansvarar för budget, kvalitetsupp-

följning, rapportskrivning och långsiktig planering av 

Arbetsmarknadskunskap. 

 

Lektioner 
Under aktuell period mötte Arbetsmarknadskunskap 8.084 elever 

fördelade på 354 st inspirationslektioner (varav 3.954 elever i 

årskurs 7-9 och 4.130 elever i gymnasiet). Detta innebär ett snitt 

på ca 23 elever per lektion. Under perioden har lektioner 

genomförts på 43 olika skolor i Örebro län (28 grundskolor och 15 

gymnasium) fördelade på tio olika kommuner. Sammanlagt i länet 

finns ca 55 skolor (högstadie och gymnasium). Återstående kommuner 

bearbetas och målet är att starta samarbete där också. I samband 

med genomförda lektioner deltog även 445 vuxna (främst lärare och 

studie- och yrkesvägledare). 

 

På gymnasieskolan har lektioner genomförts för samtliga program, 

inklusive Introduktionsprogrammet. I en del kommuner har även 

lektioner genomförts för särkolan. 

 

På följande skolor har inspirationslektioner genomförts under 

aktuell period:  

 

Örebro kommun
Almbyskolan 7-9 Grillska gymnasiet  

Gummaeliusskolan 7-9 IT-gymnasiet 

Lillåns skola 7-9 Tullängsgymnasiet 

Olaus Petri skola 7-9 Virginska gymnasiet 

Engelska skolan 7-9 Risbergska gymnasiet 

Engelbrektsskolan 7-9 Rudbecksgymnasiet 

Navets skola 7-9 Karolinska gymnasiet 

Odenskolan 7-9 Kvinnersta skolan 

Hannaskolan 7-9 Plusgymnasiet Örebro 

Västra Engelbrektsskolan 7-9 Thorén Business School 

Mellringeskolan 7-9 Yrkesgymnasiet 

Karl Johans skola 7-9 SV Kulturcollege (särskola) 

Birgittaskolan 7-9 

Adolfsbergsskolan 7-9 

Alsalamskolan 7-9 

Grenadjärskolan 7-9 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hällefors kommun
Klockarhagsskolan 7-9 Rinmangymnasiet 

 

Lindesberg kommun
Storåskolan 7-9 Lindeskolan  

Stadsskogsskolan 7-9 

Fröviskolan 7-9  

 

Karlskoga kommun
Bregårdsskolan 7-9 Möckelngymnasiet 

Österledsskolan 7-9 

Skrantaskolan 7-9 

 

Degerfors kommun  
Möckelngymnasiet  

  

Lekebergs kommun  
Lekebergsskolan 7-9 

 

Askersunds kommun
Sjöängsskolan 7-9 

 

Ljusnarsbergs kommun
Kyrkbacksskolan 7-9 

 

Nora kommun
Karlsängskolan 7-9 

 

Laxå kommun
Centralskolan 7-9 

 

 

 

Samarbetet med skolor 
Sammanlagt mötte Arbetsmarknadskunskap 239 st studie- och 

yrkesvägledare, rektorer samt lärare eller övrig skolpersonal 

under olika möten och föreläsningar eller utbildningar. 

 

Vid kontakter med nya skolor sker oftast ett möte med ledningen 

tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Därefter är det 

lämpligt att presentera Arbetsmarknadskunskap för alla pedagoger 

på skolan. Presentation sker om hur lektionerna ser ut, vad som 

händer och att de gärna får delta. Information ges om 

lärarmaterial samt föräldramöten. På det sättet har lärarna 

involverats mer och har möjlighet att fortsätta  arbetet efter 

lektionen med eleverna. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Under andra året av projektet med existerande skolor har 

samarbetet fördjupats och uppföljningsmöten med skolpersonal har 

genomförts på skolor. Utvärderingar gås igenom och en långsiktig 

planering läsårsvis kan göras tillsammans. Genom att 

Arbetsmarknadskunskap återkommer årligen finns goda 

förutsättningar att på lämpliga tidpunkter väva in lektionen i 

existerande skolverksamhet. På några skolor har lektioner skett i 

samband med temadagar eller hela temaveckor som handlar om 

arbetsmarknaden och jobbsökning. 

 

Under aktuell period har det genomförts presentation och 

uppföljning med skolchefer på gymnasienivå i Örebro kommun. Detta 

har följts upp med separata ledningsgruppsmöten på de större 

gymnasieskolorna där en långsiktig planering av 

Arbetsmarknadskunskap har diskuterats. 

 

Arbetsmarknadskunskap arbetar i nära relation med skolans studie-

och yrkesvägledare. Konceptet visar att dessa frågor är ett mycket 

bra och starkt komplement till vägledarens uppdrag på skolan att 

tillsammans med hela skolan förbereda eleverna inför deras 

kommande yrkesval. Upplevelsen överlag är att studie-och 

yrkesvägledare har många elever att ta hand om och mestadels 

hinner med studievägledning och mindre del av yrkesvägledning. Där 

fungerar Arbetsmarknadskunskap som ett utmärkt redskap att få in 

mer information utifrån. 

 

Lektionens  differentiering
Upplägget av lektionen planeras i nära samarbete med skolorna i 

relation till deras aktuella verksamheter. På de flesta 

grundskolor har lektioner genomförts för årskurs 7 och 9 samt på 

gymnasiet årskurs 1 och årskurs 3. Fokus på höstterminen och tidig 

vår ligger på 9:or och 3:or inför kommande utbildningsval. Senare 

på vårterminen är det mer lämpligt att träffa 7:or och 1:or.  

 

Lektionen utgår från fyra olika utgångspunkter i ”vägen till 

jobb”: utbildning, attityd, erfarenhet samt söka information. Rent 

praktiskt sker en mycket nära dialog med eleverna klassvis och 

utgångspunkt tas i elevernas tankar och erfarenheter. På detta 

sätt noteras huvudlinjerna på whiteboardtavlan och en bild byggs 

upp som följer en röd tråd. Avslutningsvis genomförs en 

”yrkesövning” där eleverna konkret får fundera på sin framtid och 

diskutera olika yrkesval. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Genom erfarenheter från första året har det under aktuell period 

skapats en grov indelning av fokus på huvudpunkter i lektionen 

beroende på ålder på eleverna, se bild nedan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärare
Under perioden har det genomförts 5 st fördjupade föreläsningar 

för lärare på olika skolor på grundskolan och gymnasiet. Under 

dessa tillfällen visas mer ingående vad Arbetsmarknadskunskap är 

och lärarmaterialet har visats. Materialet består av 24 st 

lektioner som kan laddas ner från Arbetsmarknadskunskaps hemsida. 

Dessa tillfällen är ett utmärkt tillfälle att få till en 

diskussion kring hur lärarna kan använda Arbetsmarknadskunskap i 

sitt eget ämne, samt hur de kan återkoppla till den genomförda 

inspirationslektionen. 

 

Övrigt
Lektioner har under perioden även genomförts för elever med olika  

typer av funktionsnedsättning. Till exempel har det genomförts 

lektioner för  döva / hörselskadade på gymnasienivå (RGD/RGH) och 

grundskolenivå (Birgittaskolan i Örebro).  

 

På några skolor har Arbetsmarknadskunskap även genomförts för 

särskolan i åldrar 13-19 år och en lektion är även genomförd på SV 

Kulturcollege. Lektionens upplägg med de fyra delarna har visat 

sig fungera lika bra för dessa elever (med eventuell anpassning av 

längden på lektionen) och varit mycket uppskattad. Återigen 

betonas vikten av att utgå från elevernas förutsättningar och 

möjligheter i deras framtidsval och på så sätt kan en adekvat 

inspirationslektion byggas upp.  
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Under aktuell period har det också genomförts lektioner på ”SPRI” 

(språkintroduktion för unga) på gymnasienivå. Lektioner i 

Arbetsmarknadskunskap har genomförts för ca 250 elever där den 

största andelen är nyanlända till Sverige. På en del lektioner har  

tolkar krävts och lektionstiden varit förlängd. Genomförda 

utvärderingar av dessa lektioner visar på lika bra eller bättre 

resultat som för de ordinarie AMK-lektionerna. Stor uppskattning 

har visats både från elever och personal och pedagogiken som 

används och interaktionen med eleverna har fungerat bra trots 

behov av tolkar på vissa lektioner. Målsättningen är att till 

nästa läsår utveckla och förbättra arbetet med lektioner för SPRI.    

 

Tillsammans med personal från JIV (Jobba i Västerås) har det 

genomförts ett test av sex st branschspecifika lektion för elever 

i år 3 på gymnasiet inom ämnet ”Energi och teknik”. Dessutom har 

dialog startats för en branschspecifik lektion inom ämne ”Vård och 

omsorg”, främst för elever på högstadiet. Med erfarenheter från 

JIV (som genomfört vårdlektioner under ett läsår med mycket goda 

resultat) har möten genomförts med Vård & omsorgscollege i Örebro 

län samt arbetsgivarrepresentanter för Region Örebro Län. Målet 

med dessa olika branschlektioner är att belysa de stora ”brist-

branscherna” och kan på sikt vara en utveckling och komplement 

till AMK. Under nästa läsår kommer arbetet och dialog kring denna 

utveckling att fortgå. 

 

 

Föräldrar 
Arbetsmarknadskunskaps målsättning är att stärka nätverket kring 

eleven inför deras framtidsval varför det även erbjuds 

föräldramöten på alla skolor. Under aktuell period har det 

genomförts sju st föräldramöten (totalt ca 330 personer) med 

mycket god respons. Ambitionen är att hålla lektionen i 

Arbetsmarknadskunskap i närtid till föräldramötet. En modell som 

har varit lyckad är att hålla en kortare inspirationslektion med 

föräldrar till elever i År 9 med efterföljande information från 

skolpersonalen om olika studieval. Det har även genomförts ett 

större föräldramöte med föräldrar till elever i År 1 på gymnasiet 

inför deras första praktikperiod. 

 

Målsättningen är att genomföra fler föräldramöten under nästa 

läsår. Känslan är att det ger stor effekt att ge lektionen till 

föräldrar som på sätt sätter igång mycket tankar och motivation 

kring framtidsvalet för deras barn. Flera gånger har föräldrar 

uttryckt tacksamhet över att ha blivit informerade och inspirerade 

om hur arbetsmarknad och utbildning ser ut just nu. I samband med 

att fler skolor planerar mer långsiktigt och metodiskt tillsammans 

med AMK är det enklare att boka in föräldramöten. En speciellt 

utformad inbjudan till föräldramöten har också tagits fram som 

skickas ut till föräldrar tillsammans med skolan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgivare 
Kontinuerliga arbetsgivarkontakter är en av Arbetsmarknads-

kunskaps styrkor och detta arbete fortgår hela tiden. 

Kommunikatörerna skall ha en så uppdaterad bild som möjligt av 

länets arbetsmarknad och arbetsgivare. Detta innebär regelbunden 

kontakt med arbetsgivare i olika branscher, genom besök eller 

telefon. Möten genomförs både med ledningspersoner, HR-avdelningar 

samt även med arbetstagare och dokumentation av dessa sparas.  

 

Genom information från arbetsplatsbesök och Arbetsförmedlingen, 

SACO samt SCB har en lokal arbetsmarknadsprognos (kopplat till 

yrken och aktuella utbildningar) över Örebro län tagits fram och 

presenterats i en överskådlig grafik. Denna är publicerad på 

Arbetsmarknadskunskaps hemsida och används även ute på 

lektionerna. Under aktuell period uppdaterades grafiken under 

vårterminen 2016. 

 

Sedan förra läsåret har Stiftelsen Activa tillkommit som ny aktör. 

Activa har som uppdrag att erbjuda utbildning och hjälp ut i 

arbetslivet för unga med olika typer av funktionsnedsättningar. 

 

Arbetsgivare som är med och stöttar Arbetsmarknadskunskap 

finansiellt: 

 

Huvudaktörer 
Region Örebro Län 

Atlas Copco 

Bergslagens Sparbank 

Lekebergs Sparbank  

Sparbanksstiftelsen Bergslagen 

Lindesberg kommun 

Örebro kommun 

Sparbanksstiftelsen Nya 

Karlskoga kommun 

 

Aktörer 
Nethouse 

Global Castings Guldsmedshyttan 

BillerudKorsnäs 

ÖBO 

Meritor 

Askersunds kommun 

Ovako  

Nora kommun 

 

Stödaktörer 
Länsförsäkringar  Hällefors kommun   

Cambrex  BAE Systems 

Stiftelsen Activa  Ekokem 

Laxå kommun  Linde Material Handling 

Lekebergs kommun  SAAB Dynamics 

Ljusnarsbergs kommun    

Suzuki Garphyttan   

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

Regionala övriga aktiviteter 
Även under denna period kan vi notera att Arbetsmarknadskunskap 

har fortsatt spridit sig väl i de flesta kommuner och det kommer 

regelbundet förfrågningar från andra verksamheter som helt eller 

delvis berör konceptet. Precis som tidigare medverkar 

kommunikatörerna i mån av tid i utvalda aktiviteter för att 

berätta om konceptet, men också för att öka förståelsen för 

arbetsmarknaden ur flera olika perspektiv. 

 

Projektet har ett fortsatt gott samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Under innevarande period har projektet till exempel genomfört en 

inspirationsföreläsning för arbetsförmedlare i Kumla och även 

deltagit på AF prognosseminarie i Örebro. 

 

Arbetsmarknadskunskap har under perioden också deltagit på 

frukostmöten, näringslivskvällar, arbetsmarknadsmässor och andra 

nätverksmöten. Genom deltagande i dessa aktiviteter har fler elev- 

och arbetsgivarkontakter skapats och fördjupats. 

 

Under några möten med aktörer har Arbetsmarknadskunskap genomfört 

”lektion” för medarbetare vilket varit mycket uppskattat. På detta 

sättet kan aktören visa vad projektet går ut på och dessutom ges 

mycket input som kommunikatörerna i sin tur kan använda ute i 

skolor till ungdomar. Det skapar också en bra grund för aktörer 

att fortsätta stödja Arbetsmarknadskunskap efter projekttiden löpt 

ut. 

 

I Karlskoga kommun har Arbetsmarknadskunskap deltagit på tre olika 

”feriepraktik-kickoffer” för högstadieelever under sommaren. En 

kortare inspirationslektion genomfördes med syfte att motivera 

eleverna inför sitt sommarjobb och knyta an till alla de viktiga 

delarna som tagit upp av Arbetsmarknadskunskap tidigare i skolan. 

Detta är ett utmärkt exempel på att konkret tillämpa de verktyg 

som Arbetsmarknadskunskap lär ut och kunna tillämpa det konkret 

för eleverna ute i verkligheten.  

 

Under året har även två möten genomförts för politiker; en 

presentation för kommunstyrelsens arbetsutskott i Karlskoga kommun 

och en för gymnasienämnden i Örebro kommun.   

 

På samma sätt som under projektets första år har två referens-

gruppmöten genomförts under hösten, ett för arbetsgivare och ett 

för skolpersonal. Under april 2016 genomfördes ett 

referensgruppmöte där båda grupperna träffades och tillsammans 

delade med sig av erfarenheter mellan skola och arbetsliv kopplat 

till Arbetsmarknadskunskap. Mötet avslutades med en workshop där 

deltagare i grupper fick diskutera hur Arbetsmarknadskunskap kan 

se ut i framtiden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras ett litet urval av aktiviteter under perioden: 

 

3/9 Styrgruppsmöte, Handelskammaren 

11/9 Arbetsgivarfrukost, Arbetsförmedlingen 

16/9 Processledarinternat 

29/9 Presentation av AMK för Kumla kommun 

30/9 Arbetsmarknadsdag på Lindeskolan 

1/10 Presentation för Sparbankspersonal 

2/10 Svenskt Näringsliv Ungdomsbarometern 

4/10 Utställare på kontaktmässa, Promotionbåten 

8/10 Presentation av AMK på näringslivskväll, Ljusnarsberg 

14/10 Presentation av AMK på frukostmöte, Lekeberg 

20/10 Presentation av AMK på näringslivskväll, Lindesberg 

2-4/11 Konferens med övriga kommunikatörer nationellt 

5/11 Arbetsmarknadsdag på Örebro Universitet 

10/11 Referensgruppmöte AMK arbetsgivare 

10/11 Konferens om ”SYV-rapport”, Region Örebro län 

24/11 Referensgruppmöte AMK skolpersonal 

26/11 Presentation av AMK på näringslivskväll, Hällefors 

3/12 ”Prao” + presentation av AMK på Bergslagens Sparbank 

11/12 Presentation AMK, Regional styrgrupp för Teknik College 

25/1 Presentation av AMK på skolchefsmöte, Örebro 

4/2 Presentation av AMK för arbetsförmedlare, Kumla 

4/2 Presentation av AMK på HR-nätverksträff, Karlskoga 

17/2 Arbetsmarknadsmässa, Nora 

19/2 Presentation av AMK på lunchmöte – matchning.nu 

29/2 Initialt möte om AMK-lektioner på SPRI 

2/3 Jobbmässa på Conventum 

11-13/4 ”ERFA-dagar” AMK kommunikatörer nationellt, Sätra Brunn 

25/4 Presentation, kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlskoga 

28/4 Referensgruppsmöte AMK arbetsgivare + skolpersonal 

2/5 Näringslivsdag, Laxå kommun 

4/5 Arbetsmarknadsdag, Region Örebro Län ”Automatisering” 

18/5 Presentation, gymnasienämnden Örebro kommun 

26/5 Presentation, näringslivsfrukost Lindesbergs kommun 

27/5 Deltagande på styrgrupp, Vård & Omsorgscollege 

13/6 Konferens, ”Ingen Lätt Match”, Stockholm 

22/6 Inspirationslektion för nyanlända, Askersunds kommun 

 

 

 

Resultat och utvärdering 
Totalt per 31/7 2016 (sedan staten av projektet) har 

Arbetsmarknadskunskap träffat 14.240 elever fördelat på 603 

lektioner. Därmed ligger planeringen och genomförandet väl i fas 

med målet om 20.000 elever passerat under projekttiden. 

 

Arbetsmarknadskunskap utvärderas löpande och under perioden har 

det genomförts enkäter efter många lektioner. Enkäternas syfte var 

i första hand att säkerställa kvaliteten under 

inspirationslektionen samt för uppföljning mot lärare och vuxna. 

Resultat visar på att lektionerna varit mycket uppskattade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten består av tre frågor till eleverna och fem till vuxna med 

en gradering från 1 till 5. Betyg fråga 1: 4,7 (om lektionen var 

bra), betyg fråga 2: 4,5 (om de lärde sig något om jobb), betyg 

fråga 3: 4,4 (om de vill ha fler liknande lektioner). Snittbetyget 

från vuxna av 5 frågor var 4,7. 

 

Projektets mål är uppdelade i effekt-, projekt-, samt resultatmål. 

(se vidare projektplanen). Under aktuell period kan konstateras 

att både projekt-, samt resultatmål är uppfyllda. De övergripande 

effektmålen är svåra att mäta ännu och kommer göras i vidare 

rapporter. Som ett underlag för mätning av måluppfyllelse har det 

genomförts en större deltidsutvärdering under vårterminen 2016. 

Denna riktar sig både till elever, skolpersonal samt aktörer och 

kommer presenteras i september 2016. 

 

Några utvalda citat från elevers enkäter: 

 

”Tycker verkligen det var intressant och även fast man kanske är 

lite skoltrött så blev man inspirerad att kämpa lite mer med 

studierna. Detta var otroligt intressant.” 

 

”Den var jättelärorik och väldigt intressant att lyssna på. 

Äntligen en föreläsning som är relevant för vårat program. :-)” 

 

”Det var mycket lärorikt och kul. Det gjorde så att jag blev ännu 

mer intresserad av att lära mig ännu mer om arbeten och krav osv.” 

 

Några utvalda citat från lärares enkäter: 

 

”Mycket bra upplägg! Eleverna blev mycket engagerade av sättet ni 

pratade och involverade dem. Ni tog arbetsmarknaden till deras 

nivå och erfarenheter. Tack!”    

       

”Bra och viktigt! Strålande att göra kopplingen till att det de 

gör varje dag (komma i tid, samarbeta, bemötande mm) faktiskt 

betyder mycket inför deras framtida yrkesliv.”   

 

Några utvalda citat från föräldrars enkäter (efter föräldramöte): 

 

"Mycket intressant. Man får lite att tänka på som förälder. Kommer 

att prata om detta hemma med mina barn." 

 

"Jättebra! Hade ingen aning om alla möjligheter våra ungdomar 

har." 

       

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 
Arbetsmarknadskunskap har omnämnts i media vid ett flertal 

tillfällen även under denna period. Bland annat har P4 Örebro och 

Nerikes Allehanda (NA) uppmärksammat ”halvtid” i projektet och 

rapporterade om lektionen på Virginska gymnasiet då den 10 000:e 

eleven deltog. NA skrev även om lektionerna på Sjöängsskolan i 

Askersund samt om föreläsningen på en av företagarkvällarna i 

Kopparberg. LindeNytt rapporterade om föreläsningen om 

Arbetsmarknadskunskap som utgjorde en del i det 750 man stora 

lärarkonventet i Lindesberg Arena. Filipstads Tidning rapporterade 

från Handelskammaren Bergslagens temakväll i Hällefors där 

Arbetsmarknadskunskap och regional utveckling stod på programmet. 

Nya Wermlands-tidningen (NWT) skrev om lektionerna i samband med 

kickoff för feriepraktik. 

 

Utöver detta har Arbetsmarknadskunskap omnämnts på ett mycket 

positivt sätt i samband med debattartikel i Nerikes Allehanda 

28/4. 

 

Genom AMK Örebro läns facebooksida (över 500 följare) publiceras 

hela tiden löpande information om vad kommunikatörerna gör kopplat 

till projektets uppdrag. Även relevanta händelser i samhället 

(främst regionala och lokala) kopplat till arbetsmarknaden delas 

via sidan. Målsättningen är även att aktivt få fler ungdomar att 

följa sidan och på så sätt kunna uppdateras som en ”förlängning” 

av AMK-lektionen. 

 

Under perioden har planeringsarbete, produktion och slutligen 

publicering av en ny kortfilm om projektet Arbetsmarknadskunskap i 

Örebro län genomförts. Det huvudsakliga syftet med filmen är att 

informera om hur projektet har gått hittills samt inspirera 

befintliga och nya aktörer att stödja en eventuell fortsättning av 

Arbetsmarknadskunskap. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AVSLUTNING 
 

Sammanfattningsvis har Arbetsmarknadskunskap följt projektplanen 

under aktuell period. Eftersom tre st kommunikatörer arbetar 

parallellt har bokningar och planeringar med skolor kunnat göras 

på ett mer systematiskt vis än tidigare år. 

 

All kunskap om arbetsmarknaden och länets 

kompetensförsörjningsbehov växer för varje termin och genom att 

träffa alla typer av branscher och hela tiden parallellt möta 

skolan blir Arbetsmarknadskunskap en naturlig bro mellan skola och 

arbetsliv. I detta arbete är det också viktigt med omvärldsspaning 

och försöka träffa och möta de verksamheter som arbetar mot 

liknande mål. Exempel på detta kan vara de olika college-formerna 

som finns i länet samt UF (Ung Företagsamhet). 

 

Glädjande fortsätter intresset vara stort för 

Arbetsmarknadskunskap från både skolan och arbetsgivare och 

känslan är att detta projekt verkligen behövs av båda parter.  

 

Under aktuell period har diskussioner förts om hur 

Arbetsmarknadskunskap kan förlängas och det finns önskemål från 

flera håll att detta borde erbjudas mer permanent på längre sikt 

för elever i Örebro län. Utöver detta förs dialog kring en 

utveckling av specifika branschlektioner samt fördjupning av 

Arbetsmarknadskunskap även till nyanlända personer. Efter 

presentation av deltidsutvärdering i september samt efterföljande 

styrgruppsmöte kommer en mer definitiv plan att antas. 

 

 

 

 


