För elever

Forma din framtid

- Arbetsmarknadskunskap att göra väl underbyggda val

Sedan hösten 2014 inspirerar vi
och pratar arbetsmarknadskunskap med elever inför kommande val. Vi ger kunskap om hur
den lokala arbetsmarknaden ser
ut och vad de olika branscherna
spår för framtid.
Föreningen är politiskt och
religiöst obunden. Föreningen
samarbetar även med flertalet
organisationer och företag.
Vi är en av få organisationer i
landet som fått verksamhetsbidrag från Skolverket för att
arbeta med entreprenörskap
och entreprenöriellt lärande
i förskolan/ skolan.
Verksamheten bedrivs i föreningsform där kommuner och
skolor kan söka medlemskap.
FramtidsFröns verksamhet finns
spridd över hela landet och
representeras av tre kontor i
Linköping, Karlstad och
Göteborg.

www.framtidsfron.se

För: Elever
Omfattning: 60 min elevinspiration
Antal: En klass
I slutet av grundskolan står eleverna inför en mängd val, både vad
gäller kommande utbildning och yrke. Vilka alternativ finns, vad vill
jag, och vilka faktorer påverkar valet?
Vi på FramtidsFrön inspirerar elever inför dessa kommande val. Vi
inspirerar till eget företagande, ger eleverna kunskap om hur den
lokala och nationella arbetsmarknaden ser ut och vad de olika branscherna spår för framtid. Eleverna får reflektera kring inställningar
och attityder, vad de tycker och tänker om detta.
Vi får vår kunskap om arbetsmarknaden direkt från arbetsgivarna
och eleverna får höra vilka förmågor, egenskaper och kunskaper
som efterfrågas på arbetsmarknaden.
Vi vill göra ungdomarna medvetna om att det finns en missmatch på
arbetsmarknaden och att de måste välja medvetet utifrån behov och
möjligheter som finns, att attityd och inställning spelar stor roll för
framgång, oavsett om man blir anställd eller egen företagare.
Lektionen är interaktiv där eleverna får vara delaktiga i övningar och
diskussioner och komma fram till egna slutsatser.
Lektionen är tänkt att få igång elevernas tankar kring sin egna framtid
och till att komplettera den studie- och yrkesvägledning som finns på
skolan.

2015-01-3

FramtidsFrön är en ideell förening som har arbetat med entreprenörskap i förskolan/grundskolan sedan 2002. Vi utbildar
lärare i det entreprenöriella
lärandet, utvecklar inspirationsmaterial och anordnar mässor
och aktiviteter för elever.

