
Arbetsplan för Skola Arbetslivs 
gruppen i Leksands Kommun

Planen ska vara ett hjälpmedel för Skola-
Arbetslivsamordnare, medlemmarna i gruppen, skolans 
personal och arbetsplatser, företagare i kommunen och 

parter på arbetsmarknaden



Leksands Kommun Vision 2025

Det är lätt att leva i Leksand
Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, 
professionalitet och omtanke. Leksand är en kommun med 18 000 invånare där människor trivs och 
känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och 
hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. 
Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka. I Leksand finns levande traditioner som tål 
nytänkande. Det märks inte minst i våra aktiva och levande byar. Det märks också i mötet mellan den 
gamla kulturbebyggelsen och den moderna arkitekturen, vilket gör möjlighet till ett attraktivt boende 
oavsett hur du vill att det ska se ut. I Leksands småskaliga stadskärna promenerar man omkring mellan 
butiker och restauranger. I Insjön hittar man ett modernt industri- och handelscentrum.
Ett aktivt och levande samarbete mellan enskilda, familjer, föreningar, byar och företag och kommunen 
är en framgångsfaktor. Tillgång till både orörd skog och öppna landskap, men även Siljan och våra sjöar, 
skapar en givande levnadsmiljö. Vi är ledande inom hälsa och idrott, och både naturen och kulturen 
håller mycket hög klass. Här finns självklart också god tillgång till vård på nära håll.
Här skapar ny teknik och effektiva energilösningar goda förutsättningar för både människor och företag. 
I Leksand är det inte bara nära mellan människor, det är också nära till världen. Snabba och miljövänliga 
buss- och tågförbindelser tar dig dit du vill – oavsett om det är till arbete och studier i vår region eller 
vidare till Arlanda-Stockholm.
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Uppdrag och mål Skola Arbetsliv

Skola-arbetslivsgruppen är en övergripande planeringsgrupp som verkar för 
följande:
1. Öppna skolan mot omvärlden.
2. Öka skolans kunskaper om arbetsliv och entreprenörskap.
3. Öka arbetslivets kunskaper om skola och utbildningsvägar.
4. Få till samarbete mellan skolan och arbetslivet.
5. Stimulera till undersökande och kreativa arbetssätt för skolor och elever 

och stimulera till nya arbetsmetoder, projekt och processer som främjar 
elevernas nyfikenhet, företagsamhet och entreprenörsanda.

6. Skapa kontakter inför studiebesök, projektarbeten,
sommarjobb och framtida anställningar.

7. Skapa möten mellan olika generationer och olika
verksamheter.

8. Bidrar till ökad valkompetens hos ungdomarna



Finansiering Skola Arbetsliv

Leksands kommun och FFLIST (Företagareföreningen
Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg) lägger varje år in ett 
bidrag till skola-arbetslivsfonden. Flera av medlemmarna i 
FFLIST är dessutom extra sponsorer och lägger in 
ytterligare medel till fonden.

Vad går pengarna till

• Projektstöd

• Mässor, tex yrkesmässa

• Utbildningar & föreläsningar. 



Projekt Skola Arbetsliv

Målspec på projekten:
• öppna skolan mot omvärlden
• öka skolans kunskaper om arbetsliv och 

entreprenörskap
• skapa kontaktytor och förbättra samspelet mellan 

skolan och arbetslivet
• stimulera arbetsmetoder, projekt och processer som 

främjar elevernas nyfikenhet, företagsamhet och 
entreprenörsanda

• binda fadderföretag till skolorna/arbetslagen
• Projekten ska knyta an till företag primärt inom 

Leksands Kommun eller sekundärt inom 
pendlingsavståndet 45 minuters bil-/buss-/tågresa. 

Varje år genomförs utvecklingsprojekt i syfte att 
underlätta för lärare och elever att komma i kontakt med 
och synliggöra olika delar av arbetslivet. 

Projektmedel kan sökas av samtliga grundskolor och 
gymnasiet inom Leksands Kommun. 

Projektmedel söks för höstterminens projekt i 
september, vårtermins projekt söks i december

Projekten skall ha anknytning till skolämne och det 
lokala arbetslivet och uppfylla vissa mål:

Ansökan finns på intranätet och kommunens hemsida 
under skola-arbetsliv

Varje ansökan presenteras inför skola-arbetslivsgruppen 
som beviljar eller avslår ansökan

Projekten redovisas sedan på något sätt (på skolan, för 
företagen, för SSA-gruppen

Finansiering
Leksands kommun och FFLIST (Företagareföreningen
Leksand-Insjön-Siljansnäs-Tällberg) lägger varje år in ett 
bidrag till skola-arbetslivsfonden. Flera av medlemmarna i 
FFLIST är dessutom extra sponsorer och lägger in ytterligare 
medel till fonden.
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Januari 

Februari

Mars 

April

Maj

Juni Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Maj: Åk 9: Ev omval gymnasiet

Sept-Okt Yrkesmässan

Aug Terminsstart

Sept Projektansökningar höst

Nov: Gymn 3:  Saco mässa Sthlm

Gymn 3, UF 

Årshjul Skola Arbetsliv Leksand

Apr: Gymn 3,  Ansökningar Högskola

Januari Projektansökningar vår

Maj Projektredovisningar

Juni Skolavslutning

ÅK 9: Besök Gymnasiet i Leksand

Våren Planering inför kommande läsår

Mars: Näringslivsvecka

Feb: Åk 9: Ansökningar gymnaiset

Sept Gymn 1: Studiebesök programvis

ÅK 8: Besök Gymnasiet i Leksand

Feb ÅK 8: prao i kommunen

Sept okt ÅK 8,9 arbetsmarknadskun April Åk 7  arbetsmarknadskun

Hemsida uppdateras Nyhetsbrev

Maj Utse årets pristagare 

April  SSA konferens

Mars-april: Arbetskunskap gy åk3

Maj / Juni Sätta möten kommande läsår



Innehåll på Skola Arbetslivs hemsida

Leksand.se -> utbildning och barnomsorg -> skola, arbetsliv. 
• Ansökan för projekt
• Information om vilka företag som betalar in medel till 

fonden
• Yrkes/branschlista för Leksand (företag som lagt in 

information om företag, studiebesök 
• Nyhetsbrev (där vi berättar vad vi gör, om olika projekt mm
• Handledarutbildning för företagen
• Information om olika projekt som avslutats och om 

utmärkelser
• Instruktionsfilmer inför studiebesök. 
• Yrkesfilmer



Gruppens funktioner medlemmar

Koordinator Anneli Morberg Samordnare
Lärande och stöd Carin Fredlin Sektorschef
Gymnasiet Marcus Zetterlund Rektor gymnasiet
Grundskolan Johan Nilsson Rektor grundskola
Vuxenutbildningen Anna Franzon Stiftelsen Hantverk och utb
SYV Helena Thunell Friskolorna
SYV Pernilla Danielsson Grundskolan
SYV Åsa Matsson Andrén Gymnasiet

Näringslivsavdelningen Anna Tägtström-Visconti Näringslivsutvecklare

Från arbetslivet;
Arbetsförmedlingen Sara Runefelt
Tillverkningsindustri Mats Bergkvist Bergkvist-Insjön/Solby maskin

Johny Woxberg Allmoge Snickeri (företagarna)
Bank/service Thomas Åkerman Leksands Sparbank
Besöksnäringen Malin Gahns Visit Dalarna
Handel/logistik/Bygg Mikael Wilén Hjultorget Insjön/Skoglunds 
Företagarföreningen Anders Jansson



Hänvisningar till andra dokument.

• Skollag SFS 2010:800 2 kap. 29§
• Läroplan för grundskolan Lgr11 2.6 
• Läroplan för gymnasieskola Lgy11 2.4
• Skolverkets allmänna råd för arbete med SYV

– Sid 25 Undervisning och samverkan skola utbildning 
och arbetsliv

• SYV-plan grundskola
• SYV-plan gymnasiet
• Leksands gymnasium – samverkan skola arbetsliv 
• (Idebank )


