Konferensen
Samverkan Skola - Arbetsliv
14 juni 2013
på Campus Norrköping,

Tillsammans släpper
vi in framtiden!
Arbetslöshetsfrågan?
Kompetensutveckling?

Arrangörer

……..……………………………………………………………………………………………………………
Samarbetspartner under konferensen

Tillsammans släpper vi in framtiden
Skola, arbetsliv och samhälle står inför stora utmaningar under 2013. Vi erbjuder en
kraftsamling just när osäkerheten är så stor och frågorna hopar sig som är angelägna
att få svar på. Hur ser regionens situation ut gällande arbetslöshet och
kompetensutveckling?
Syftet med konferensen
Nätverket går ut på att ha en konferens där företag i Östergötland, Östergötlands
kommunala politiker, rikspolitiker, Svenskt Näringsliv och Norrköping & Linköpings
universitet (LIU) med studenter samt arbetssökande ska närvara under ett och
samma tak. Här finns möjligheten för samtliga parter att nätverka under en hel
förmiddag. Studenterna och de arbetssökande kan nätverka med företagen direkt på
plats, företagen kan nätverka med politiker och politiker kan höra vad studenter,
arbetssökande och företagen har för åsikter/idéer att utveckla hela regionen. Här
samverkar vi ihop för att få ett stärkande band mellan parterna så vi tillsammans kan
lyfta vårt samhälle och få det framgångsrikt.
Frågor som kommer att behandlas under dagen
» Hur stärks samverkan mellan skolan och arbetslivet?
» Hur kan en pedagogik inriktad mot entreprenörskap bidra till ökad motivation hos
elever och skolpersonal?
» Hur kan arbetsliv och skola klara kommande utmaningar i en ny
verklighet/framtid?
» Hur bidrar kommunala politiker och regeringen till ökade förutsättningar för unga
människors framtid?
» Ungdomars idérikedom, kunnande och arbetslivets kompetensbehov, hur kan de
förenas under 2013-talet?
Frågorna ovan kommer att behandlas under konferensen och goda exempel kommer
att redovisas. Frågor kommer att kunna ställas, vilket leder till diskussioner som
föder inspiration, glöd och nytänkande, vilket leder oss tillsammans in i framtiden.
Vi vänder oss till företagare, skolledare/rektorer, studenter, samordnare av skola och
arbetsliv för högskola/universitet, politiker på riks- och kommunal nivå, personal
inom arbetsförmedlingen, regionala kompetensråd och övriga intresserade.
Vi hoppas att denna dag skall ge innovationskraft i företag, kommun och i skola.
Vi ses! /Nätverkarna Öst

Program
kl. 07.45 – 08.15

Incheckning & nätverka

kl. 08.15 – 12.30

Elva anföranden

kl. 12.30 – 13.30

Lunch (endast för talarna)

kl. 08.15--

Anders Gummesson, Moderator/Konferencier

kl.08.20--08.35

1. Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland

kl. 08.36--08.49

2. Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköpings kommun

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Hälsar alla välkomnar!

– Kompetensförsörjning för konkurrenskraft?

– Vem vet bäst vad vi gör i framtiden?

kl. 08.50--09.03

3. Emma Hansson, Näringslivskoordinator vid
InnovationskontorEtt, Linköpings universitet
– Linköpings Universitet: en partner för kompetens- och
företagsutveckling

kl. 09.04--09.17

4. Ronny Mårtensson, VD Åtvidabergs Sparbank

kl. 09.18--09.30

5. Britt-Inger Eliasson, HR Manager Holmen Paper AB
– Att gasa och bromsa samtidigt vid förändring inom företaget?

kl. 09.30--10.10

Fika/nätverka

kl. 10.11--10.23

6. Katarina Berner Frösdal, personaldirektör & vVD

kl. 10.24--10.36

7. Anders Härnbro, kommunalråd Finspångs kommun

kl. 10.37--10.49

8. Eric Rynestad, ombudsman, IF Metall Östergötland

kl. 10.50--11.02

kl. 11.02--11.14

– Ekonomiska perspektiv på arbetslöshet och utbildning

Handelsbanken
– Handelsbankens Studentprogram

– Förväntat vuxen – unga vuxna & möjligheten att bli oberoende

– Vikten av kompetent arbetskraft & kompetensutveckling inom
Industrin

9. Mats Rosander, personaldirektör Siemens Industrial
Turbomachinery AB
– Industrin behöver kompetens. Hur kan vi förmedla behovet?
10. Katarina Lindahl, Försäljningsområdeschef Skandia

Östergötland
– Utanförskapets pris

kl. 11.15--11.29

11. Björn Persson, regionchef E.ON Östergötland
– Energibranschen - en spännande arbetsgivare med mycket
stora utmaningar för att skapa ett framtida hållbart samhälle.

kl. 11.30--11.54

Paus/nätverka

kl. 11.55--12.30

Debatt på scen kommer att hållas med samtliga ovanstående
deltagare samt Martin Gollvik, utbildningsansvarig och är
representant från LinTek, en av studentkårerna vid Liu.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Nätverkarna Öst

Anmälningsblankett

(Arrangörer)

Antal platser är begränsade till 200 personer pga. lokalytan på Liu Campus
Norrköping, (K4). Maila Ert intresse till natverkarnaost@gmail.com för bekräftelse
om plats med företagsnamn och namn på deltagande personer enligt nedan.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Tid: 14 juni 2013, kl. 07.45-12.30
Plats: Liu Campus Norrköping, K4 (Kungsgatan 40)
Anmälningsavgift 560 kr exkl. moms/person. I priset ingår konferens & fika.
Vill du ha lunch? Lunch Buffé, Restaurang LaxHolmen, 120 kr.
Mer information: www.natverkarnaost.se el Facebook, Nätverkarna Öst.
ANMÄLAN SKA VARA OSS TILLHANDA SENAST 31 MAJ 2013.
Namn:
Företag/arbetsgivare

Befattning/titel:

E-post:

Telefon/mobil:

Uppgiftslämnare:___________________________________________________
Faktureringsadress:_________________________________________________

Maila gärna övriga tankar eller funderingar!
Tack på förhand!
Gabriel Mourad & Claude Yousef
---------------------------------Nätverkarna Öst
natverkarnaost@gmail.com
Telefon +46 76-932 39 14
Telefon +46 73-684 15 97
Gilla/Följ oss på

Talarna under konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv, 14 juni 2013
Nätverkarna Öst (Arangörer) arbetar för att utöka det regionala nätverket bland olika aktörer
som skola, näringsliv samt koppla detta till både kommunala & regionala politiker.

Elisabeth Nilsson landshövding i

Östergötland. Elisabeth är bland annat
ordförande för AB Götakanalbolaget, ledamot i
styrelsen för Outokumpu, ordförande i
stiftelsen Övralid och Östergötlands
Fonminnes- och museiförening samt
Risbergska donationsfonden. Dessutom är hon
ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien.

Lars Stjernkvist är en socialdemokratisk
politiker. Han var riksdagsledamot 1991-98
och Socialdemokraternas partisekreterare
1999-2004. Stjernkvist, som är pol. mag., har
också varit generaldirektör för
Integrationsverket 1998-00, arbetat som
ledarskribent på bland annat Folkbladet och
varit ordförande i Östergötlands SSU-distrikt.
Sedan 2007 är han kommunalråd i
Norrköping.

Emma Hansson Näringslivskoordinator

Ronny Mårtensson VD Åtvidabergs

vid InnovationskontorEtt, Linköpings
universitet. Ansvarig för LIUs regionala
kontaktkontor för samverkan mellan
universitetet och näringsliv& samhälle i
Östergötland med omnejd. Emma är själv
verksam vid kontoren i Norrköping och
Katrineholm.

Sparbank och har en långvarig bakgrund i
bankbranschen, men också varit
Näringslivschef i Linköpings kommun tidigare.
Ronny är också ordf. i Centrum för
Affärsutveckling i Mindre företag (CAM) vid
Lkpgs universitet. 2010 var han initiativtagare
till att starta Unga Jobb Östergötland
tillsammans med övriga sparbanker och
Swedbank i regionen, vilket går ut på att skaffa
praktikplatser åt arbetslösa ungdomar.

Katarina Berner Frösdal,

Anders Härnbro, kommunstyrelsens

personaldirektör & vVD Handelsbanken

ordf i Finspångs kommun samt ledamot i
Östsams Folkhälsonätverk.

Eric Rynestad, är en Industriarbetare

Britt-Inger Eliasson, personalchef

Holmen Paper. Hon har arbetat med
personalfrågor sedan hon blev klar med studier
på P-linjen vid Universitet i Linköping för ca
23 år. Under ca 16 år av de åren har hon
arbetet som personalchef i olika företag och
organisationer med placering i Sverige, samt i
Asien. Sedan 2008 är Britt-Inger anställd på
Holmen Paper, de första 3 åren som
personalchef på Bravikens Pappersbruk och
sedan 1 april 2012 som personalchef för
affärsområdet Holmen Paper.

Mats Rosander, personaldirektör på

Siemens Industrial Turbomachinery AB och
även styrelseordförande i Curt Nicolin
Gymnasiet AB. Mats är civilingenjör och har
lång erfarenhet i olika befattningar inom
industrin. Han har i nuvarande befattning
daglig fokus på kompetensfrågor.

Björn Persson, regionchef E.ON
Östergötland.

Anders Gummesson
(Moderator)

Mediekonsult – specialist på
medierelationer. Anders har
erfarenhet inom journalist,
redaktionsledare,
info.direktör i näringsliv &
statlig förvaltning.

som jobbat fackligt sedan slutet på 80-talet.
Under 90-talet aktiv som Klubbordförande,
avdelningsstyrelse, koncernfackligt inom
Metall och med flera uppdrag som
arbetstagarrepresentant i olika bolagsstyrelser.
I början på 2000-talet jobbade han med
omställningsfrågan för arbetare inom LO
kollektivet både på lokal och nationell nivå.
Idag är han Ombudsman inom IF Metall och
har som främsta uppgift att hjälpa medlemmar
inom organisationen med olika problem och
jobba med utvecklings och omställningsfrågor
inom Industrin. Han är även
socialdemokratisk politiker.

Katarina Lindahl, ansvarar för Skandias
rådgivningsenhet i Östergötland.

Martin Gollvik, är student vid den
tekniska fakulteten vid Linköpings universitet
och har under det senaste året haft uppehåll
från studierna för att arbeta som
utbildningsansvarig på studentkåren LinTek.
Inom detta uppdrag så inryms sådant som att
vara enskilda studenter behjälpliga om det
skulle uppkomma problem med studierna samt
att arbeta för att kontinuerligt höja kvaliteten
på utbildningarna. Som representant för
studentkårerna vid Linköpings universitet så är
Martin här för att föra studenternas talan och
bidra med insikt kring studenternas situation.

