Konferensen
Samverkan Skola - Arbetsliv
INTEGRATION
27 oktober 2016
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 2016/2017. 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 2016/2017-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 Helene Nord, (VD Spetsa)!

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

1. Kalle Wahlström, Enhetschef Samverkan skola Arbetsliv, Gävle kommun
- Samarbete skola-arbetsliv en viktig förutsättning för kvalitet i
utbildningen, hur säkerställer vi kvalitet på utbildningen?

2. Greger Westerdahl, utbildningsansvarig för
Tage Rejmes Bil AB
- Hur säkerställer vi tillgången på kvalificerade medarbetare till
en modern bilanläggning?

3. Katarin Önell, ordförande för ideella organisation
Diversity Charter Sweden.
4. Admir Lukacevic, social entreprenör och grundare av
Idrott utan gränser
kl. 09.15--10.00

Fika/nätverka

kl. 10.00--

5. Morgan Holmström, verksamhetsansvarig på
Individual focus.
- Generationsskifte vs nysvenska!
6. Mathias Sundin, Riksdagsledamot från Östergötland,
Skattepolitiskt telesperson för Liberalera.
- Tror att den digitala revolutionen förändrar världen och
politiken och försöker förstår hur!

7. Mimmi Agnevald Haugen, Bitr.
Verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen.
- ”Hur Arbetsförmedlingen arbetar för att göra Sverige rikare
genom att få människor och företag att växa”

kl. 10.50--11.20

Nätverka

kl. 11.20--12.00

Debatt på scen kommer att hållas med samtliga
ovanstående deltagare, samt Olle Felten Riksdagsledamot
samt egen företagare!

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

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: 27 oktober 2016, kl. 07.30-12.00
Plats: Missionskyrkan, Linköping (Drottninggatan 22)
Anmälningsavgift 200 kr exkl. moms/person. I priset ingår konferens & fika.
Vill du ha lunch? Lunch restaurang Missionskyrkan, 108 kr exkl. moms.
Intresserad av att ha monterplats? Sätt kryss och vi återkommer till dig!
Priset: 2 000 kr exkl. moms.
Mer info: www.natverkarnaost.se/anmalan-konferens-2016/
Facebook, Nätverkarna Öst.
ANMÄLAN SKA VARA OSS TILLHANDA SENAST 14 OKTOBER 2016.
Namn:
Företag/arbetsgivare

Befattning/titel:

E-post:

Telefon/mobil:

Uppgiftslämnare:______________________________________________
Faktureringsadress:____________________________________________
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, 27 oktober 2016.
Kalle Wahlström, enhetschef utbildningskontoret, Samverkan
Skola –Arbetsliv på Gävle kommun.
Kalle har jobbat centralt med samverkan skola-arbetsliv i 22 år.
Startade den nationella SSA-rikskonferensen 2003.

Greger Westerdahl, utbildningsansvarig för Tage Rejmes Bil
AB. Tage Rejmes driver tillsammans med Tullängsskolan i
Örebro och Volvo cars ett samarbete
som ska säkerställa tillgång på kvalificerade tekniker till
moderna bilar samt medarbetare till en modern bilanläggning.

Katarina Önell, ordförande för den ideella organisation
Diversity Charter Sweden. I hennes arbete på KANTAR Sifo tar
hon del av svenska och internationella organisationers
affärsutmaningar och stöder dem i deras förändringsarbete.
Med Sveriges demografiska förutsättning krävs det att vi
använder all kompetens oavsett i vilken form den kommer för
att fortsätta vara en fungerande välfärdsnation. Mångfald och
inkludering är en avgörande fråga för innovation och utveckling
i en global och digital värld.

Admir Lukacevic, social entreprenör och grundare av Idrott
utan gränser.

Morgan Holmström,
verksamhetsansvarig på Individual focus. Morgan har jobbat
med utanförskap i 10 år både lokalt och internationellt.

Mathias Sundin, Riksdagsledamot från Östergötland,
Skattepolitiskt telesperson för Liberalera.

Mimmi Agnevald Haugen, Bitr Verksamhetsområdeschef på
Arbetsförmedlingen, Östergötland och Sörmland.

Rude Glantz, utbildad trumpetpedagog i Stockholm. Rude är

frilanstumpetare och projektlots, musik och kultur mm. Har lång
erfarenhet från olika musikdiscipliner.

Helene Nord, är Vd för Spetsa AB, ett helägt bolag till Linköpings
universitet som förmedlar skräddarsydda uppdrag som utförs av
universitetets forskare och lärare. Helene är även projektledare för
Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker
som utförs av universitetet och Folkuniversitetet på uppdrag av
Arbetsförmedlingen. Hon har mångårig erfarenhet av
kompetensförsörjning inom olika branscher och stor erfarenhet av
rekrytering, utvärderingar, affärsutveckling och projektledning.

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.

