
FRAMTIDSDAG
HELDAG 

En heldag med yrkesinspiration till
Skånes gymnasieelever 



FRAMTIDSDAG 
Heldag - 50 000 kr 

Detta erbjuds skolan

1 st Framtidsdag - Heldag tex. 08:30 - 15:30 

6 st enskilda inspirationsföreläsningar (klassvis, ca 30 elever) 

1 st  inspirationsföreläsning "Från man till människa" med föreläsaren SaraClaes
Schmidt (stor grupp i aula)    

Kommunens och skolans logga synliggörs på hemsida 

Inbjudan till nätverksträffar 

En Framtidsdag är ett enkelt och effektivt sätt att låta gymnasieelever bekanta sig med olika
yrkesgrupper och branscher under en och samma dag. Med våra Framtidsdagar får eleverna
motivation, kunskap och massor av yrkesinformation för att inspireras att hitta just sin väg ut
i arbetslivet. 

Ungas Möjligheter hjälper er att ta fram en hel- eller halvdag med kunskapshöjande och
inspirerande innehåll som matchar elevernas behov och studieinriktning. Har skolan inget
specifikt önskemål eller känner sig osäkra på vad man kan välja bland, hjälper vi till med det. 

Våra Framtidsdagar planeras alltid i samverkan med skolan för att tillgodose elevernas behov
på bästa sätt.

Vad är en Framtidsdag?

Alla våra inspirationsföreläsningar och Framtidsdagar utvärderas av eleverna efter genomfört pass/dag.
 

Schemat nedan är ett exempel som visar visa hur en Framtidsdag kan se ut för ca 400 elever. 
 

Vad är en inspirationsföreläsning?
Skolor har även möjlighet att boka enskilda inspirationspass med yrkesinspiratörer. Detta
lämpar sig när en klass/mindre grupp vill veta mer om ett specifikt yrke eller område. 

Läs mer om våra Framtidsdagar och enskilda inspirationsföreläsningar på vår hemsida
www.ungasmojligheter.se 

ungasmojligheter.se
kontakt@ungasmojligheter.se   



9:45 - 10:15
 

10:30 - 11:00
 

Marknadsförare Marknadsförare

Bildproducent Bildproducent

HR och personal HR och personal

Journalist Journalist

Civilingenjör Civilingenjör

Skolsköterska och
distriktsköterska

Skolsköterska och
distriktsköterska

Konstnär, maskör och
reklamproduktion

Konstnär, maskör och
reklamproduktion

9:00 - 9:40 
Uppstart med Ungas Möjligheters verksamhetschef

Försvarsmakten Försvarsmakten

VD och ledare VD och ledare

Brandman Brandman

IT-konsult IT-konsult

Projektledare Projektledare



12:30 - 13:00
Pass 3

13:10 - 13:40
Pass 4

Event management Event management

Läkare Läkare

Rallycrossförare Rallycrossförare

Kriminalvårdare Kriminalvårdare

Polis Polis

Egen företagare och säljare Egen företagare och säljare

Civilingenjör IT Civilingenjör IT

Teaterproducent Teaterproducent

Försvarsadvokat Försvarsadvokat

Fotograf Fotograf

Revisor Revisor

13:50 - 15:00
Inspirationsföreläsning för samtliga 

Avslutning och utvärdering   

ungasmojligheter.se
kontakt@ungasmojligheter.se   


