2017-10-30

Jobbcirkus ett vägledningsverktyg i
Eskilstuna kommun

Välkommen in på utställningen
Ni alla tog ett beslut, vilket beslut tog ni?

Hur får du ett beslut att bli enklare? Ska slumpen, kompisar
eller någon annan ha inflytande på ditt beslut?
Vilka kunskaper
har du om de 17
program du valde
bort?
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En del av Sveriges olika vägar till utbildning, i Sverige har
du alla möjligheter till utbildning, vilken väg är din?

Du är stjärnan i ditt liv!
Våga satsa på dig själv!
Du är värd en påse pengar,
skolpeng!
Hur vet du att du får kvalité?

Du befinner dig ca 100-110
veckor på gymnasiet och
ca 47 år i arbetslivet.
Du kan inte veta vad du ska
göra resten av ditt liv men vad
vill du göra närmsta tiden i ditt liv
Vilka faktorer påverkar?
Om du sätter ett delmål är det
lättare att ta beslut och det
leder till att färre elever väljer fel…..
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Styrkor och bra egenskaper!
Om någon säger att du är
slarvig. En arbetsgivare kan
se dig som snabb? Att se sig
själv i positiva egenskaper
kopplat till yrken på
arbetsmarknaden. Att vara
snabb är en bra egenskap
som polis, brandman eller
utvecklingsingenjör.

Egenskapsord!
Här får eleverna ta fram yrken,
vilka yrken behöver egenskapen
som står på bollen.
Nästa övning går ut på att
eleven får egenskapen som
står på bollen. När har du den
egenskapen som mest, i
hemmet, skolan eller på
fritiden

Nu är det dags för att söka
jobb!
Enligt arbetsmarknaden är
det gymnasieexamen som
är lägsta utbildningsnivå.
Om du har det som står på
luckan, erbjuds eleven jobbet
som är bakom luckan.
Yrket bakom luckan omsätter
vi till yrken i samhället.
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Vad är sant? Vem ska jag lita
på?
Jag behöver vägledning
under lång tid för att kunna
göra ett väl underbyggt val.
Kan jag plugga vidare om jag
läser ett yrkesprogram?
Kommer jag in på universitet efter
gymnasiet?
Jag behöver vägledningsstöd!

Påverkande faktorer!
- Marknadsföring
- Uppväxt
- Genus
- Vänner, släkt, familj
- Utbildningsbakgrund
- Ekonomi
- Stöd i skolan
- Stöd hemifrån
- Föräldrars yrkesval

Mismatchning, vad är det?
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Val av gymnasieprogram i Sörmland.

Så här ser arbetsmarknaden ut i
förhållande till gymnasievalet.

Hur undviker vi
ungdomsarbetslösheten?
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Vad vet vi om framtidens jobb? Vad innebär
automatisering och datorisering?

Högre utbildning

Vilken tur att du bor i Eskilstuna, här
finns många arbetstillfällen.
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Gissa vilket yrke
dessa personer
arbetar med.
Öppna dörren och
följ med på en
guidad tur på
arbetsplatsen.

Industri och
teknikföretagen har
många yrken. Se
efter om du hittar
något intressant.

Fabriksföreningen i
Eskilstuna, Eskilstuna
kommun och
Sörmlands landsting
bidrar till
arbetsmarknadskunskap på Jobbcirkus.
Tillsammans jobbar vi
för att unga ska göra
väl underbyggda val.
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