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Syfte 
Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringslivet i 
Tingsryds kommun. Ett väl fungerande och inspirerande samarbete är givande för båda parter. Arbetet ska 
bidra till att skapa kunskap och förståelse för företagen i kommunen samt skapa fler företagsamma unga 
människor både i och utanför skolan. Insatserna ska bidra till att presentera det breda och varierande lokala 
näringslivet i Tingsryd kommun och få undervisningen tydligt förankrad i verkliga situationer och arenor 
utanför skolan. Kreativitet och nyfikenhet ska stimuleras och genomsyra innehållet i samverkansplanen. De 
upplägg och insatser som samverkansplanen innehåller ska vara ömsesidigt enkla för såväl skola som 
näringsliv att ta till sig och genomföra. Insatserna i samverkansplanen ska vara tydligt utformade och väl 
förankrade. 

Mål 

Förbättra resultatet i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking på frågeställningen kring samverkan 
skola/näringsliv, samt att öka samverkan mellan skola och det lokala näringslivet. 

Målgrupp 
Samverkansplanen fokuserar på tre målgrupper inom grundskolan: Lärare, studie- och yrkesvägledare och 
elever samt näringslivet. 

Bakgrund 
2011 fick grundskolan nya styrdokument (LGR 11) där det tydligt framgår att entreprenöriellt lärande och 
samverkan skola/näringsliv ska genomsyra hela utbildningssystemet. Entreprenörskapskompetenserna är 
viktiga och hjälper till att bygga grunden för framtida sociala, kulturella och ekonomiska värderingar. Det är 
dagens och framtidens elever som ska skapa framtidens arbetsplatser. Därmed är det av stor vikt att skolan 
bidrar till att främja elevernas egen kreativitet, samarbetsförmåga, handlingskraft och lust till att vara mer 
företagsam.  

Världen har förändrats och ”Alla medborgare behöver i våra dagar livslångt lärande. Vi behöver utveckla våra 
färdigheter och kompetenser hela livet igenom, inte bara för att kunna utnyttja vår personliga potential och 
aktivt delta i det samhälle vi lever i, utan också för att ha en chans att lyckas på en arbetsmarknad i ständig 
förändring” Mot denna bakgrund antog 2006 Europaparlamentet en europeisk referensram för livslång lärande 
med åtta nyckelkompetenser, där initiativförmåga och företagaranda är en av dessa. Nyckelkompetens är 
enligt denna gemensamma referensram den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, 
aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. (Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en 
europeisk referensram 30 december 2006/L394) 

Regeringskansliet tog därefter fram en strategi som legat till grund för styrdokumenten som gjorde inträde 
2011 i vår skola.  

Bakgrund lokalt 
Vi Företagare och Barn- och utbildningsnämnden har arbetat för en ökad samverkan. Drivkraften har varit 
ambitionen att presentera det breda och varierade lokala näringslivet och få undervisningen på alla nivåer mer 
förankrad i verkligheten. Ökad kunskap om näringslivet och möten med goda förebilder stimulerar framväxten 
av nya entreprenörer, en avgörande faktor för fortsatt utveckling av en landsbygdskommun som Tingsryd. 
Samverkansgruppen har blivit det forum som har tagit fram planen och också samverkansaktiviteterna 
tillsammans med lärare och företagare.  

Antagen av Barn- och utbildningsnämnden den 24 september 2014. 

 



 
Samverkansgruppen 
I samverkansgruppen sitter fn:  

Lena Willman   Utvecklingsledare lena.willman@tingsryd.se 
Thomas Mattsson  Näringslivskontoret thomas.mattson@tingsryd.se  
Anne Sommer  Vi Företagare  kontor@viforetagare.com  
Marie Persson  Rektor Dackeskolan marie.persson@tingsryd.se  
Lina Greek   Studie- och yrkesvägledare lina.greek@tingsryd.se  
Roy Johnson   Lärare Trojaskolan roy.johnson@tingsryd.se  
Mats Nygård  Lärare Dackeskolan mats.nygard@tingsryd.se 
Patrik Gustafsson Lärare Wasaskolan patrik.gustafsson@tingsryd.se 
Magnus Pleijel  Nelson Garden  magnus.pleijel@nelson.se  
Frida Dagsberg Studie- och yrkesvägledare frida.dagsberg@tingsryd.se  
Representant från Ung Företagsamhet kronoberg@ungforetagsamhet.se  
 
Samarbetsorganisationer 

Företeckning och kontaktuppgifter till samtliga företag i Tingsryds kommun: http://www.forreg.nu/tingsryd 

Förutom det lokala näringslivet samarbetar vi i kommunen med följande organisationer som kan fylla en 
funktion i samverkan mellan skola och näringsliv och som kan nyttjas i större utsträckning; 

• Vi Företagare 
• Ung Företagsamhet 
• LRF 

 

Skolans uppdrag och kommunens insatser 
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 
att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
Skolan kan därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” 
(LGR11).  

”Skolans mål är att varje elev: 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-/, förenings-/ och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.” 

(Lgr-11; Skolan och omvärlden 2.6) 

Olika insatser har funnits med kontinuerligt sedan länge, andra insatser är nya för denna samverkansperiod. 
Fokus under 2014-2016 kommer att ligga på förskoleklass till åk 9. 
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FÖRSKOLA FÖRSKOLE-KLASS-

ÅK 3 
ÅK 4-6 ÅK 7-9 GYMNASIUM 

Enklare 
studiebesök/ 
arbetsplatsbesök 

Enklare studiebesök/ 
arbetsplatsbesök 

Studiebesök, 
arbetsplatsbesök och 
yrkesintervjuer 

Studiebesök, 
arbetsplatsbesök och 
yrkesintervjuer 

Studiebesök, 
arbetsplatsbesök och 
yrkesintervjuer  

Föräldrar 
informerar om 
sina yrken 

Föräldrar informerar 
om sina yrken 

PRAO-dag med 
redovisning  

PRAO:  
Åk 8 – kommunprao 1 
vecka och  
Åk 9 – 1 vecka 

APL  
(arbetsplatsförlagt lärande) 

Roll och 
yrkeslekar 

Roll och yrkeslekar Föräldrar och 
förteträdare för olika 
yrken, branscher och 
organisationer bjuds 
in till skolan. 

 APL-företagen är resurser 
för programmen, i både 
undervisning och studie- 
och studie- och 
yrkesvägledning. 

 Vårt samhälle  
– ett läromedel från 
Ung Företagsamhet 
Tilläggsaktivitet 
Minikonsulterna 

Vårt samhälle  
- ett läromedel från 
Ung Företagsamhet 
Tilläggsaktivitet 
Minikonsulterna 

 

Se möjligheterna 
 – ett läromedel från 
Ung Företagsamhet 
Tilläggsaktivitet  
Möte med en 
entreprenör 

Min framtid  
- ett läromedel från  
Ung Företagsamhet 

UF-företagande  
-en processutbildning från 
Ung Företagsamhet 

  Företrädare för yrken, 
branscher och 
organisationer bjuds 
in till skolan. 

Vid planering av ett 
ämnesområde 
fundera på vilka 
externa aktörer kan 
man bjuda in? 

Företrädare för yrken, 
branscher och 
organisationer bjuds in 
till skolan. 

Vid planering av ett 
ämnesområde fundera 
på vilka externa aktörer 
kan man bjuda in? 

Företrädare för yrken, 
branscher och 
organisationer bjuds in till 
skolan. 

  Pedagoger 
kompetensutvecklas 
genom studiebesök i 
arbetslivet utanför 
skolan. 

Pedagoger 
kompetensutvecklas 
genom studiebesök i 
arbetslivet utanför 
skolan.  

Pedagoger 
kompetensutvecklas 
genom studiebesök i 
arbetslivet utanför skolan. 

  Studie- och 
yrkesvägledning  

Studie- och 
yrkesvägledning och 
gymnasieinformation 

Studie- och 
yrkesvägledning och 
högskoleinformation 

   Framtidsdag Framtidsdag 

   Företagssafari i åk 8 Samarbete med 
Teknikcollege 

  Entreprenörskapsdag 
för åk 5 och 6 

Entreprenörskapsdag 
för åk 7 

 

 



 
Ung Företagsamhets utbildningskoncept Vårt samhälle 
I de nya läroplanerna betonas vikten av att stimulera kunskaper och förmågor som kan lägga grunden för 
entreprenörskap. Eleverna ska stimuleras att använda sin kreativitet och nyfikenhet för att lösa problem och 
förverkliga sina idéer. Entreprenörskap handlar om att få eleverna att känna självtillit, ge dem mod att ta risker 
och tro på sina idéer. Utbildningskonceptet Vårt Samhälle riktar sig främst till grundskolans tidiga åldrar. 
Under fem pass får eleverna lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och 
arbetsliv har för samhället, hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är. Eleverna får 
träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp.  

Ung Företagsamhets utbildningskoncept Se möjligheterna 
I de nya läroplanerna betonas vikten av att stimulera kunskaper och förmågor som kan lägga grunden för 
entreprenörskap. Eleverna ska stimuleras att använda sin kreativitet och nyfikenhet för att lösa problem och 
förverkliga sina idéer. Entreprenörskap handlar om att få eleverna att känna självtillit, att ge dem mod att ta 
risker och tro på sina idéer. Utbildningskonceptet Se Möjligheterna riktar sig främst till grundskolans andra 
hälft och upp till gymnasiet och syftar till att stimulera kompetenser som är grundläggande för 
entreprenörskap. Genom utbildningskonceptet får eleverna gå igenom fem pass (moduler). Under passen får 
eleverna lära känna sig själva och sina egna entreprenöriella egenskaper.  
 

Tilläggsaktiviteter 
Ung Företagsamhet erbjuder också flera tilläggsaktiviteter som utveckling av koncepten. Dackeskolan arbetar 
med Möte med en entreprenör, en tilläggsaktivitet till Se möjligheterna, och gör utifrån denna aktivitet 
företagsbesök som filmas. Syftet med filmprojektet är bl.a. att skapa en Youtube-kanal för att kunna 
marknadsföra Tingsryds kommun, samtidigt som det är ett led i det entreprenöriella lärarandet.  
 
Minikonsulterna är en liknande tilläggsaktivitet men till Vårt samhälle. Vid uppföljning av skolorna erbjuds 
dessa som fortbildning och utveckling av koncepten. Ung Företagsamhet har även fler tilläggsaktiviteter som 
kan erbjudas.  
 
Min framtid och ekonomi 
Min framtid och ekonomi handlar om att möta utmaningar för unga idag. Många unga som hamnat utanför 
arbetsmarknaden har svårt att hitta motivation till vidare studier eller vägar in i arbetslivet. Unga är idag i 
behov av att utveckla en ökad tro på sig själva och kunskap om ekonomi och arbete. Min framtid och 
ekonomi riktar sig till de äldre årskurserna i grundskolan. Läromedlet består av tre delar med två avsnitt i varje 
del. Varje del avslutas med att eleven får tillämpa sina kunskaper och förmågor. I flera uppgifter finns möj-
lighet för eleverna att söka sig vidare i sin förståelse för utbildning och ekonomi. Alla pedagoger i skolan kan 
använda läromedlet Min framtid och ekonomi. Vare sig du arbetar som ämneslärare, klasslärare, skolledare 
och studie- och yrkesvalslärare, så finns det anledning att arbeta med elevernas framtid. 

Samverkan med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund ) 
Det Svenska lantbruket berör alla människor. I kommunen finns kontaktpersonen Carl-Fredrik Albinsson som 
erbjuder lärare bondgårdsbesök. Nästan allt på matbordet har sitt ursprung på våra gårdar. De gröna 
näringarna med jord, skog och djur och växter samt miljö och energi ger också arbete åt över 400 000 
människor. Med kunskapsmaterialet Det Svenska lantbruket vill LRF ge barn och ungdomar en introduktion till 
de gröna näringarna.  I det svenska lantbruket finns en naturlig koppling till många av läroplanens viktiga 
frågor om djur, natur och miljö. I arbetet med det svenska lantbruket aktualiseras växter, djur och deras 
livsmiljö, liksom det ömsesidiga beroendet mellan människa och miljö. Det svenska lantbruket finns som del 1 
och 2 med lärarhandledning. Materialet är anpassat efter läroplanen för åk 4-5. På ett pedagogiskt sätt 
förklaras sambandet mellan det svenska lantbruket och vad vi äter och konsumerar, samt aktuella miljö- och 
energifrågor.  

 



 
Företagssafari 
Elever i åk 8 besöker i mindre grupper tre företag under en förmiddag. På det sista företaget får varje grupp 
ett uppdrag. Efter det arbetar eleverna med uppdragen i skolan. Företagen kommer sedan till skolan och 
lyssnar på elevernas redovisningar. 

 
Entreprenörskapsdag 
En dag där elever i åk 5, 6 och 7 besöker lokala företagare. Besöket inriktar sig mot den tekniska utvecklingen 
och för- och efterarbetas i klassrummet. Detta efterföljs av en halvdag där representanter från skola och 
näringsliv möts. Föreläsningar, goda exempel och nätverkande.  
 

Framtidsdag 
Tanken med framtidsdagen är att inspirera eleverna och visa bredden av möjligheter som finns för dem i 
framtiden. Framtidsdagen består av en mässa med utställare från olika typer av verksamheter (både inriktat 
på studier och yrken) samt inspirationsföreläsningar. Framtidsdagen vänder sig till eleverna i åk 7, 8 och 9 
(frivilligt) samt åk 1, 2 och 3 på gymnasiet. 
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