
Nyhetsbrev 

Mars-Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

SID 1:  TACK 

SID 2:  VÅRENS  SKOLA-
ARBETSLIVSARBETE 

SID 3:  YRKESMÄSSAN 
2020, PRAKTIKBANKEN, 
PRAKTIKPERIODER 2020
-2021 

SID 4: TACK TILL SKOLA-
ARBETSLIVSGRUPPEN  
OCH MÖTESDATUM 
2020 

Skola-arbetsliv i samverkan i Leksand. 

Personalrekrytering börjar med elever! 

En mycket annorlunda vårtermin går nu mot 

sitt slut och både arbetslivet och skolan har 

stått och står inför stora utmaningar. 

Skola-arbetslivsgruppen har inte haft möten 

under denna tid men arbetet med samver-

kan skola-arbetsliv har fortsatt. Om detta 

sammanfattas i detta nyhetsbrev. 

Vi vill rikta ett STORT TACK till alla er före-

tag och till kommunen som under läsåret ta-

git emot elever på praktik, studiebesök, ställt 

upp som handledare åt UF-företag och varit 

föreläsare på skolorna. Ni är guld värda! 

Ni bidrar till att våra Leksands ungdomar en 

dag tar studenten med många nya erfaren-

heter med sig i bagaget. 

 

 

 

 



  2 

 

 

     Skola-arbetslivsarbetet under mars-juni 2020 

• Planering av Yrkesmässa 2020 

• Deltagit i möten för samarbete kring praofrågor med 

övriga kommuner i Dalarna  

• Vi tittar på om vi skall köpa in ett praktikverktyg som 

går att använda även inom andra kommunala verk-

samheter och det är samma verktyg som Gagnef 

och Borlänge använder 

• Har tagit in en offert för utställningen Jobbcirkus 

som arbetets museum i Norrköping tagit fram, som 

vi skulle kunna ha om yrkesmässan ej går att ge-

nomföra 

• Skall delta i Skolverkets digitala utbildning som 

handlar om utveckling av prao och vad som kan gö-

ras på skolorna om pandemin omöjliggör utlägg av 

prao på arbetsplats i höst 

• Kontakt med Skolverket kring ny digital utbildnings-

modell för lärare på grundskolan som handlar om 

hur man kan integrera studie– och yrkesvägledning i 

undervisningen 

• Inlägg av nya företag i Leksands praktikbank 

• Samordning av praktikperioder med Leksands  

   utbildningssamordnare 
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YRKESMÄSSA LEKSAND 2020! 

Vi planerar att genomföra Yrkesmässa Leksand torsdag 

den 24/9-2020 i Tegera arena. 

BESLUT tas 24/8 utifrån folkhälsomyndighetens beslut och 

polistillstånd.  Anmälan kan fortfarande ske fram till 11/6. 

Anmälan sker via nedanstående länk: 

https://www.leksand.se/medborgare/skola-och-forskola/skola-arbetsliv/

yrkesmassan/ 

Obs! utomhus är det fullbokat, ej plats för fler fordon. 

 

Leksands praktikbank— 

Vi kommer att behöva er läsåret 2020/21 

Missa inte att anmäla ditt företag till Leksands nya praktikbank. Du 

kan välja mellan att ta emot praktikanter från grundskola, gymna-

sium och eftergymnasialt. 

Praktikbanken finns tillgänglig för alla instanser som arbetar med 

praktiksamordning i Leksand på vår hemsida www.leksand.se/

skola-arbetsliv/ under länken lärarinformation. 

ANMÄLAN praktikbanken sker till:  

www.leksand.se/skola-arbetsliv/ länk: företagsinformation länk: av-

tal om elever i praktik 

 

Praktikperioder läsåret 2020-21 

Grundskolan Sammilsdal åk 8 vecka  17 och 18  

Grundskolan  Sammilsdal åk9 vecka 3 och 4  

Excel och Banerskolan återkommer i höst om veckor 

Gymnasiet årskurs 3  veckorna 41-45, årskurs 2 veckorna 46-48 

Gymnasiet årskurs 3 veckorna 8-12, årskurs 2 veckorna 15-18 



Foto Anneli Morberg  

 

 

Skola-arbetsliv läsåret 2020-2021 
Vill rikta ett stort tack till alla representanter som suttit med i Skola-
arbetslivsgruppen under läsåret 2019-2020. Hur arbetsgruppen ser 
ut läsåret 2020-2021 återkommer vi med i augusti. Skulle du vilja 
vara med som näringslivsrepresentant så är du varmt välkommen att 
höra av dig till: skola.arbetsliv@leksand.se. 

Mötestider fredagar kl. 09.30-11.00 

4/9= planering yrkesmässa, hur arbetar vi med praktik i Leksand  

utifrån pandemi läge läsåret 2020-21? 

2/10 = utvärdering yrkesmässa och aktuella skola-arbetslivsfrågor 

6/11  = aktuella skola-arbetslivsfrågor utifrån dagordning 

4/12 = aktuella skola-arbetslivsfrågor utifrån dagordning 

 

ÖNSKAR ER ALLA EN SOLIG OCH SKÖN SOMMAR! Och till er 
företagare så hoppas jag att ni får många besökare. 

 


