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Blivande elektriker. John Nimma gar i nian p i Cetingeskolan och vill bli elektriker. Det vet han sakert nu efter att ha jobbskuggat en elektriker for nigra veckor sedan. I gir p i Yrkesmassan i Getinge 
la. Lararen Agneta Soderberg pekade p i sladdarna medan John forklarade vad en jordad kontakt ar. 

presenterade han yrket for Elin Palmqvist, fyra ir, Edvin Thorn Persson, fy>ra i r och Novalie Lindskog, fern ir, f rin Begonians forsko-

Skolan och naringslivet mots i Getinge 
GETINGE. -Tankenaratt 
eleverna ska fa se vilka 
olika mojligheter det 
firms i yrkeslivet. 

Detsager lararen 
Robert Nordin som ar 
projektledare f or 
'Framtiden ar din" dar 
Getingeskolan samarbe-
tat med over 40 fdretag. 

- Det pratas mycket om hur 
skolan ska samverka med na
ringslivet. Har gor vi nagot, 
sager Robert Nordin som till— 
sammans med sina kolleger 
lyckats sy ihop ett koncept 

som engagerat bade elever 
och foretagare. 

Grundlaggande i projektet 
ar att alia elever i nian har fatt 
folja med en yrkesman eller 
yrkeskvinna under en arbets-
dag, nagot de kallar for jobb-
skuggning. En del elever har 
fixat sina platser sjalva, men 
de fiesta har skolan ordnat. 

-Vi kontaktade en rad olika 
foretag for att fa sa stor sprid-
ning pa yrkena som mqjligt. 
De fiesta foretag var valdigt 
positiva, berattar Robert 
Nordin. 

De senaste veckorna har 
eleverna jobbat med utstall-

ningsmontrar til l en stor yr
kesmassa dar de i gar presen
terade sina yrken for var-
andra, ovriga elever pa skolan 
och allmanheten. 

Anna Hammarlund ar gym-
nasielarare och samordnare 
for skola och naringsliv 
i Halmstads kommun. 

Hon besbkte Getingeskolan 
i gar och var valdigt impone-
rad. 

- Det har projektet ar ett 
valdigt bra exempel pa sam-
arbete mellan naringsliv och 
skola eftersom det finns ett 
tydligt syfte. Och massan gor 
att alia elever far upp ogonen 
for olika yrken och far veta 

Vi kontaktade 
en rad olika foretag for 
att fa sa stor spridning 
pa yrkena som mojligt. 
De fiesta foretag var 
valdigt positiva. 
ROBERT NORDIN. projektledare 

inom vilka det behovs folk, 
sager hon. 

-Forhoppningsvis kan det 
gora nagra elever sakrare i sitt 
gymnasieval och kanske opp-
na nya dorrar for andra, lagger 
Robert Nordin ti l l . 

Enligt honom ryms en rad 
olika amnen inom projektet, 
bland annat SO, svenska och 
hemkunskap. 

- 1 hemkunskapen har elev
erna har fatt gora en budget 
beraknad pa den Ion deras 
respektive yrkesgrupp har, 
berattar han. 

En stor tonvikt har legat pa 
kreativitet och presentation. 

- V i vill trana eleverna pa 
att mota manniskor och pre-
sentera material pa ett krea-
tivt satt, nagot som ar viktigt 
i yrkeslivet. De har fatt produ-
cera informationsmaterial till 
massbesokarna och forberett 
sig for att svara pa fragor. 

Aven detta tycker Anna 
Hammarlund gor projektet 
till ett gott exempel. 

-Just att man sett til l att 
anvanda elevernas erfarenhe-
ter fran jobbskuggningen som 
verktyg i undervisningen ar 
valdigt positivt, sager hon. 
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Elever visade 
olika yrken 
GETINGE. Veterinar, fin-
snickare eller elektri
ker? Mbjligheterna i yr
keslivet ar manga. 

Igararrangeradeni-
orna pa Getingeskolan 
en Yrkesmassa dar over 
40 yrken visades upp 
i inspirerande montrar. 

-Jag vill jobba med djur, de 
ger sa mycket tillbaka, sager 
Hanna Cederholm. 

Hon gar i nian pa Getinge
skolan och hennes m i l ar att 
bli veterinar. Nar hon och 
hennes klasskompisar skulle 
ut och jobbskugga yrkesman 
och yrkeskvinnor under en 
dag ringde Hanna till Hal-
lands djursjukhus i Sloinge 
och fragade om hon och 
kompisen Maria Madrusan 
fick komma dit. Det fick de. 

- Vi var med pa undersok-
ningar och sa fick vi ta hand 
om djuren som lag inlagda, 
berattar Hanna. 

Under gardagens massa 
presenterade Hanna och Ma
ria yrket for besokarna som 
bestod av allt fran forskole-
barn til l klasskompisar och 
nyfikna Getingebor. 1 mon-
tern visade de bilder fran sin 
dag pa djursjukhuser, forkla
rade vad en veterinar gor, 
hur mycket de tjanar och vil-
ken utbildning som kravs. 
De anordnade ocksa flera ak-
tiviteter for att locka fram 
besokarna, bland annat an-
siktsmalning dar de yngre 

Fast jag bom-
made pa godiset, det 
var en miss. 
JOHN NIMMA, Getingeskolan 

besokarna kunde valja mel
lan att bli hund eller katt. 

-Det ar jatteroligt att sta 
har. Man brinner ju mer for 
en skoluppgift nar man far 
jobba med den sa mycket 
och presentera den pa det 
har sattet, sager Hanna. 

Och engagemanget var pa-
tagligt i alia montrar. Alia 
hade godsaker for att locka, 
affischer for att fanga intres-
se och broschyrer for djupa-
re information. 

- Fast jag bommade pa go
diset, det var en miss, berat-
tade John Nimma, som var 
ensam i sin elektrikermonter. 

Som tur var hade barnen 
fran Begonians forskola fatt 
var sin stor pepparkaka i en 
annan monter som de kunde 
tugga pa medan John visade 
hur man lagar ett eluttag och 
forklarade vad en jordad 
kontakt ar for nagot. 

-Det har ar skitroligt, 
kommenterade han nar bar
nen gatt vidare t i l l was' 

- Jag jobbskuggade en 
elektriker pa YIT en dag och 
det starkte mitt intresse for 
det yrket. Jag tanker ga el-
och energiprogrammet pa 
gymnasiet, berattade Jol 

Linda Kling 

HP FRAG AN: Vad tycker du 
som foretagare om yrkesmassan? 

Karolina Davidsson, 
vd Halmstads Naringslivs AB: 
-Jag tycker att det ar ett fantas-
tiskt initiativ, helt i linje med det 
Halmstads kommun vill satsa pa, 
namligen mer samarbete mellan 
skola och naringsliv. Getingesko
lan ar ett bra foregSngsexempel 
som kan visa andra hur man kan 
gora. Det har med jobbskugg-
ning, dar eleven gir med en dag, 
ar en bra ide som gor samarbetet 
lattarefbrforetagen. 

Bengt-Erik Johansson, 
vd Bendt Bil: 
- Samarbete med skolan har alltid 
legat mig varmt om hjartat. Det 
har ar s3 enkelt, men jattenod-
vandigt. Eleverna maste f i kanna 
pa verkligheten och det har ar irl, 
som de sjalva skulle saga. Det har 
ar inte natet eller Facebook, de 
har f3tt prova pa ett yrke pa rik-
tigt och presentera det bga mot 
bga med massbesokarna. Jag ar 
jatteimponerad av vad de gjort. 

Engagerade elever. Engagemanget var stort bland de nior som 
i gir arrangerade Yrkesmassa i Getingehallen. Med informativa och 
roliga montrar, plus godsaker, tavlade de om uppmarksamhet. 

Lyckat. Robert Nordin, projektledare for "Framtiden ar din" 
och Anna Hammarlund, samordnare for skola och naringsliv 
i Halmstad, gladde sig i t ett lyckat projekt. 

Hanna Berggren, 
See U: 
- Det ar jattebra att ungdomarna 
f i r information om olika yrken si 
att de vet vad de innebar. Jag ar-
betar som miljokonsult och ska 
forelasa for eleverna om mitt fb-
retags resa. Jag hoppas att det 
ska ge dem nya tankar och ideer. 

Markus Bjurklint, 
Hallands f ruktindustri: 
-Jag tycker att det ar ett jattebra 
jobb av larare och elever. Det ar 
viktigt att uppmarksamma olika 
yrken och foretag. Nar jag gick 
i skolan fanns inget sadant. Jag 
tror att det kan ge eleverna batt-
re underlag till gymnasievalet. 
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