Konferensen
Samverkan Skola - Arbetsliv
INTEGRATION
6 oktober 2017
på Pronova huset - Norrköping

Tillsammans släpper
vi in framtiden!
Arbetslöshetsfrågan?
Kompetensutveckling?

- En konferens som ger verktyg till förändringar!

Arrangörer

……..……………………………………………………………………………………………………………
Samarbetspartner

under konferensen:

Tillsammans släpper vi in framtiden
Skola, arbetsliv och samhälle står inför stora utmaningar under 2017/2018. 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 2017/2018-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. 07.30--08.15
kl. 08.15--12.00
kl. 12.00--13.00

Incheckning & nätverka (kaffe)
Anföranden + debatt
Lunch (endast talarna + de anmälda)

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

kl. 08.15--

Rude Glantz framförande av ”Näverlurkantat”
Bahjat Mourad, Verksamhetsansvarig på Nätverkarna Öst.
– Hälsar alla välkomna och är Moderator/Konferencier
tillsammans med Carolina Dryselius –
Verksamhetsledare på Folkuniversitetet.
1. Jonas Jalvér, VD Norrköping Science Park AB.
- Presentera olika insatser som görs för att samverka
mellan utbildning och näringsliv.
2. Daniel Larsson, Integrationsutvecklare på
Länsstyrelsen Östergötland.
3. Charbel Gabro, inspiratör & Föreläsare.
- Om Syrien är hans födelseland och Sverige hans
uppväxtland – vilket är då hans hemland?
4. Claire Karlsson, Affärsutvecklingschef - Mitt Liv.
- Konkreta insatser som leder till ökad inkludering på den
svenska arbetsmarknaden.

kl. 09.15--9.50

Fika/nätverka

kl. 09.50--

5. Anders Whass, VD – ED Bygg Sverige.
- ED Byggs nyckel till framgång – unga engagerade
ingenjörer
6. Sophia Jarl, Oppositionsråd Moderaterna
på Norrköpings kommun.
7. Bengt Johansson, VD – Forsen AB.
- Forsen hjälper ungdomar att nå sina mål.
8. Espen Surén, Bitr. rektor, Fria Läroverken.
- ”Skolan: En guldgruva för branschen?”

kl. 10.50--11.20

Nätverka

kl. 11.20--12.00

Debatt på scen kommer att hållas med samtliga
ovanstående deltagare & Mikael Forkner, Regionchef Öst.

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

Nätverkarna Öst

Anmälningsblankett

(Arrangörer)
Maila Ert intresse till info@natverkarnaost.se för bekräftelse om plats med företagsnamn och
namn på deltagande personer enligt nedan. Anmälan är bindande, om du ej medverkar fast
du är anmäld så kommer du att bli fakturerad.
………………………………………………………………………………………………………………
Tid: 6 oktober 2017, kl. 07.30-12.00
Plats: Pronova huset, Norrköping (S:t Persgatan 19)
Anmälningsavgift 200 kr exkl. moms/person.
I priset ingår konferens & fika.
Vill du ha lunch? Lunch Restaurang Anno, 89 kr inkl. moms.
Intresserad av att ha monterplats? Sätt kryss och vi
återkommer till dig! Priset: 1 495 kr exkl. moms.
Mer info: http://natverkarnaost.se/anmalan-konferens-2017/
Facebook, Nätverkarna Öst.
ANMÄLAN SKA VARA OSS TILLHANDA SENAST 29 SEPTEMBER 2017.
Namn:
Företag/arbetsgivare

Befattning/titel:

E-post:

Telefon/mobil:

Uppgiftslämnare:______________________________________________
Faktureringsadress:____________________________________________
Tack på förhand!
Bahjat Mourad
---------------------------------Nätverkarna Öst
info@natverkarnaost.se
Telefon 070-455 33 91
Följ oss på
………………………………………………………………………………………………………………………………

Talarna under konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv, 6 oktober 2017.
Daniel Larsson, arbetar som Integrationsutvecklare på
Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen arbetar med att
verka för ökad beredskap och kapacitet vad gäller
kommunernas mottagande av nyanlända. Länsstyrelsen lägger
stort fokus på att utveckla och främja den regionala samverkan
i länet mellan kommuner och berörda myndigheter.

Sophia Jarl, Oppositionsråd och gruppledare för moderaterna i
Norrköping. Östergötland består delvis av områden där
arbetslösheten är låg och där utbildningsnivån ökar. Här finns det
än så länge resurser för att möta människors behov av omsorg. I
dessa delar är människors hälsa god och många känner optimism.
I andra områden har arbetslösheten ett fast grepp i befolkningen.
De grupper som står längst från arbetsmarknaden växer. Här
präglas skolorna av oro och dåliga resultat. Allt fler barn lämnar
grundskolan med stora svårigheter att kunna läsa och
skriva. Utanförskapsområden växer och optimism byts till hopplöshet. Vi politiker har ett
ansvar för att alla människor i vår region ges möjlighet att utveckla sin potential.
Jag identifierar två stora områden som kräver åtgärder för ett bättre Östergötland. Låt mig
berätta om dessa.
Espen Surén, Bitr. rektor, Fria Läroverken. Fria Läroverken är en
friskolekoncern som finns i hela södra Sverige. Ledorden är ”den
moderna pluggskolan” där mötet mellan lärare och den enskilde eleven
är centralt. Espen Surén är tf rektor vid Fria Läroverken i Norrköping
och har erfarenhet både skolvärlden och världen utanför.

Jonas Jalvér, VD - Norrköping Science Park AB. Jonas har jobbat
på näringslivskontoret med bl a kompetensfrågor för näringslivet
och var även samordnare vid de stora varslen i början av 2014.
Dessutom har Jonas jobbat med koppling skola och näringsliv
genom UF, Teknik college, och koppling mellan LiU studenter och
näringsliv. Jonas kommer presentera olika insatser som görs för att
samverka mellan utbildning och näringsliv.
Anders Whass, VD - ED Bygg Sverige AB. Anders har arbetat
på ED Bygg i sex år, varav de sista två åren som VD. Mellan 20042011 spelade jag fotboll i IFK Norrköping parallellt med arbete på
Riksbyggen. ED Bygg Sverige AB bildades år 2000 och har vuxit
organiskt sedan dess, omsätter i år ca 800 MKr. Vi har en
snittålder bland våra 70 tjänstemän på endast 31 år och arbetar
ständigt med att låta våra medarbetare växa tillsammans med
företaget.

De sex senaste åren har vi anställt ca 35 nyutexaminerade byggnadsingenjörer.
Bengt Johansson, VD – Forsen AB. Bengt började på Forsen
som vice vd och administrativ chef och är vd sedan 2012.
Våren 2017 inledde Forsen ett samarbete med MyDreamNow.
Deras klasscoachprogram hjälper elever att förstå sina
möjligheter och öka motivationen att arbeta mot sina egna mål
för att ta sig till jobb efter studierna. Bengt är själv en av
klasscoacherna och kommer att berätta om sina erfarenheter
kring Forsens mångfaldsarbete och MyDreamNow.
Claire Karlsson, Affärsutvecklingschef på Mitt Liv. Mitt Liv är ett
socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en
arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Att vara ett socialt företag
för oss, innebär att vi adresserar samhällsutmaningar med
innovativa lösningar baserade på lönsamma affärsmässiga
metoder. Mitt Liv finns idag i Göteborg, Stockholm, Östergötland
(Norrköping och Linköping) och Malmö.

Charbel Gabro är ”integrationisten” som arbetat med ungdoms och
integrationsfrågor i mer än tolv år. All erfarenhet av socialt arbete i
Sverige, samt med människor på flykt på den grekiska ön Lesbos har tagit
honom till dit han står idag. På ett mycket personligt och humoristiskt sätt
delar Charbél med sig av hur det är att komma från en tung uppväxt där
drömmar och mål inte existerar, till att idag jobba som social entreprenör
och inspiratör för att visa omvärlden om att det går att förändra
tankemönster och få ett bättre liv.

Carolina Dryselius, Verksamhetsledare på Folkuniversitetet.
Caroline kommer att vara konferencier under konferensen
tillsammans med Bahjat Mourad.

Rude Glantz, utbildad trumpetpedagog i Stockholm. Rude är
frilanstumpetare och projektlots, musik och kultur mm. Har lång
erfarenhet från olika musikdiscipliner.
Bahjat Mourad, Verksamhetsansvarig för
Nätverkarna Öst och VD för LEBA
Ekonomibyrå AB. Utbildad till civilekonom med en
magisterexamen tagen vid Handelshögskolan, Göteborgs
universitet. Har senaste 13 åren arbetat som ekonom/revisor både
inom privat och kommunal sektor.
Bahjat är nominerad till Årets Affärsnätverkare 2015, tack vare
arbetet kring Nätverkarna Öst.

