Konferensen
Samverkan Skola - Arbetsliv
15 oktober 2015
på Missionskyrkan i Linköping

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 2015/2016. 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 2015/2016-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--08.25

Bahjat Mourad, Verksamhetsansvarig på Nätverkarna Öst.
– Hälsar alla välkomna och är Moderator/Konferencier
tillsammans med Maria Sandmark!

kl.08.25—08.30

1. Mikael Damberg, Innovation- och näringslivsminister
regeringskansliet/regeringen, video-inspelning!

kl.08.30—08.45

2. Lena Tuffin, Arbetslivskoordinator, Linköpings
kommun,

– ”Jag vet inte något om yrken men vill gärna bli chef” – Att
säkerställa valmognad och valkompetens hos grundskoleelever.

kl. 08.45—09.00

3. Pernilla Hörwing, Verksamhetschef på Plushögskolan,
– Utbildning för dagens arbetsmarknad eller morgondagens?

kl. 09.00--09.15

4. Frida Boklund, Regionchef på företagarna Östergötland
och Jönköpings län,
– Hur kan vi säkra de svenska företagens kompetensförsörjning
och Sveriges konkurrenskraft?

kl. 09.15--09.30

5. Gunilla Rundqvist, VD, Cordinator Medical Service AB
– Förhållningssätt till konkurrens - olika grundsyn.

kl. 09.30--10.10

Fika/nätverka

kl. 10.15--10.30

6. Mats Johansson, regionsstyresens ordförande Region
Östergötland,
– Så utvecklar vi region Östergötland.

kl. 10.30--10.45

7. Mats Palmberg, Vice President Industrial Partnerships,
SAAB Aeronautics,
– Frågan om industrins kompetensförsörjning, varför är den så
viktig? Hur kan samarbetet mellan olika aktörer på
arbetsmarknaden utvecklas för att skapa en win-win situation?

kl. 10.45--11.15

Nätverka

kl. 11.15--12.00

Debatt på scen kommer att hållas med samtliga
ovanstående deltagare samt en studerande från
Teknikhögskolan (läser en yrkeshögskoleutbildning) och
arbetssökande.

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

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: 15 oktober 2015, kl. 07.30-12.00
Plats: Missionskyrkan, Linköping (Drottninggatan 22)
Anmälningsavgift 400 kr exkl. moms/person. I priset ingår konferens & fika.
Vill du ha lunch? Lunch restaurang Missionskyrkan, 95 kr.
Intresserad av att ha monterplats? Sätt kryss och vi återkommer till dig!
Priset: 2 000 kr exkl. moms.

Mer info: www.natverkarnaost.se/konferensen-2015/ Facebook, Nätverkarna Öst.
ANMÄLAN SKA VARA OSS TILLHANDA SENAST 6 OKTOBER 2015.
Namn:
Företag/arbetsgivare

Befattning/titel:

E-post:

Telefon/mobil:

Uppgiftslämnare:______________________________________________
Faktureringsadress:____________________________________________
Maila gärna övriga tankar eller funderingar!
Tack på förhand!
Bahjat Mourad & Claude Yousef
---------------------------------Nätverkarna Öst
info@natverkarnaost.se
Telefon 070-455 33 91
Följ oss på

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

Talarna under konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv, 15 oktober 2015.

Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister ”Som
närings- och innovationsminister vill jag se till att
företagsklimatet i Sverige är så bra att det startas nya företag,
att företagen växer, anställer fler och exporterar sina varor och
tjänster. På så sätt skapas det fler jobb i Sverige.”

Gunilla Rundqvist, VD Cordinator Medical Service.
Cordinator är en privat vårdaktör som erbjuder företag och
dess anställda förebyggande insatser för att undvika ohälsa
samt sjukvård i form av bl. a. specialistläkarmottagning.

Mats Johansson, är regionstyrelsens ordförande, region
Östergötland.

Frida Boklund, Regionchef på företagarna Östergötland
och Jönköpings län. Frida brinner för ett företagsamt
samhälle där varje företagare blir framgångsrikt utifrån sitt
företags förutsättningar och mål.

Mats Palmberg, Vice President Industrial Partnerships, SAAB

Aeronautics.

Pernilla Hörwing, Verksamhetschef på Plushögskolan.
Civilekonom med ett förflutet som egenföretagare och
gymnasielärare i ekonomiska ämnen.

Lena Tuffin, Arbetslivskoordinator på Linköpings
kommun. Fil kand i pedagogik, yrkeslärare samt Fil. Kand i
Ledarskap av hälso- och välfärdsorganisationer. Arbetat
under lång tid som översättare, chef inom media och med
marknadsföring samt som egen företagare. Starkt intresse
för kompetensförsörjningsfrågor både ur
integrationsperspektiv såväl som för näringslivet.

Maria Sandmark, arbetar inom Academediakoncernen och
har arbetat med utbildningsfrågor och kompetensförsörjning
under en längre tid. Maria driver även Individ i Fokus Sverige
som erbjuder karriärrådgivning, livscoaching, gruppcoaching
och personlig utveckling.

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 12
åren arbetat som ekonom/revisor både inom privat och
kommunal sektor.
Bahjat är nominerad till Årets Affärsnätverkare 2015,
tack vare arbetet kring Nätverkarna Öst.

