
Välkommen till en introduktion i Företagsamt och Entreprenöriellt Lärande i skolan 

 

 

 

 

 

 

HUR ARBETAR VI I EN FRAMTIDSORIENTERAD SKOLA? 
I maj 2009 presenterade regeringen sin Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet i vilken 

det framgår att  

”Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet och hoppas därför 

att de som är verksamma inom olika delar av utbildningsväsendet ska känna sig inspirerade att 

utveckla undervisningen inom detta område.” 

Samtidigt fick Skolverket uppdraget att skriva in entreprenörskapet i de nya styrdokumenten, ett uppdrag 

som nu närmar sig sitt slut. Vad innebär detta för skolan idag? 

Seminarieledare är Jonaz Björk, gymnasielärare och projektledare. Jonaz har de senaste tre åren tillsammans med 

lärarutbildningen vid Umeå Universitet arbetat med att introducera och etablera företagsamt lärande och entreprenöriell 

pedagogik i Halland, från förskola till vuxenutbildning. Arbetet fick Europeiska kommissionens pris ”Investing in Skills Award” i 

European Enterprise Awards 2010. Han har även bistått Skolverket i deras pågående arbete kring entreprenörskap i skolan. 

Under eftermiddagen tittar vi bland annat på vad företagsamhet och entreprenörskap i skolan innebär + hur arbetet 

med entreprenörskap kan se ut i förskola, grundskola och gymnasieskola + hur det pedagogiska entreprenörskapet 

skiljer sig från det som redan finns i skolan genom koncept som t.ex. Snilleblixtarna och Ung Företagsamhet. 

Dessutom utlovas 

 En del svar och konkreta exempel 

 Tips på olika resurser 

 Inbjudan till fler spännande träffar kring företagsamt och entreprenöriellt 

lärande i skolan 

 Nya frågeställningar kring arbetet i skolan och skolans samverkan med hemmen 

och närsamhälle att ta med hem. 

Välkommen  
 

Om arrangören: 
Samklang arrangerar 

kurser och föreläsningar i 

Västsverige. Vi arbetar 

också med coachning, 

utbildning samt skol- och 

organisationsutveckling.  

 

Besök vår hemsida 

www.samklang.se  
 

När: Torsdagen 16 september 2010, klockan 16:00 – 18:00 

Var: Salen i Allégården i Haga, Göteborg 

Vem: All personal i skolan + Alla som har egna barn i skolan + Arbetsliv som vill samverka med skolan. 

Anmälan: anmäl dig, dina vänner, kollegor och medarbetare på feliskolan@samklang.se 

Kostnad: Denna introduktionskväll kostar endast 100 kr/pers, som faktureras eller betalas på plats. 

Observera att antalet platser är begränsat!!! 
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