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Till vår Digitala Framtidsdag för årskurs
åtta har vi samlat ett innehåll som bjuder på
en blandning av yrken och viktiga områden
som är värdefullt för unga att ta del av.

Våra inspiratörer kommer från olika delar
av det skånska näringslivet och alla ställer
upp och medverkar helt ideellt.

Alla pass är inspelade och kommer
streamas via länk som hanteras och tilldelas
av YouSound AB. Ni har en tid på 30
minuter för att testa tekniken innan dagen
startar.

OBS: Det är inte tillåtet att spela in
filmmaterialet, utan ska endast användas via
länk vid bokat datum.

INSPIRATÖRER

Christina Åkerberg är Ungas Möjligheters
verksamhetschef och utbildad socionom i
grunden. Christina bjuder på ett hälsopass
där eleverna får insikter om hur tankar kan
påverka måendet och hur tankar kan vara
orsaken till onödig stress, oro och ångest.

Tim Wingårdh arbetar som säljchef och
berättar om hur det kan vara att jobba med
sälj samt vikten av att ha kontroll på sin
privatekonomi. 

Sophia André Klingspor kommer från
företaget Relevans och berättar om sin resa
dit och hur det kan vara att jobba i en
spännande yrkesroll inom reklam,
kommunikation och marknadsföring. 

Therese Wallter har tidigare spelat handboll
i landslaget, som delar med sig av sitt
koncept Framgångshjulet där eleven får med
sig en rad olika verktyg för att leda sig själv
till personlig framgång. 

  

Sham Hotheiry studerar till tandläkare och
snart redo för en nystart i arbetslivet. Sham
lyfter vikten av att hitta sin egna personliga
studieteknik, att ge sig själv friheten att
hitta sitt sätt kring ett målstyrt arbete och
hur det har varit avgörande för henne att ta
sig dit hon är idag.  

Alexandra från Polisen berättar om vad som
krävs för att bli polis, om utbildningen och
vad yrkesrollen kan innebära. Eleverna får
också med sig vad det innebär att bli
straffmyndig. 

Kalle Rosensköld har en lång erfarenhet
från rekrytering och jobbcoaching. Kalle
delar med sig av vikten av ett tydligt
personligt varumärke och varför det är
avgörande när man som ny på
arbetsmarknaden ska söka sitt första jobb. 
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UTVÄRDERINGAR

För att kvalitetssäkra och vidareutveckla
den digitala Framtidsdagen, kommer den
som ansvarar för bokningen bli tilldelad en
utvärdering via en länk som är obligatorisk
för eleverna att fylla i.

Utvärderingslänken ska tilldelas eleverna
i god tid innan dagen. 
Utvärderingen ska fyllas i direkt efter 
det sista passet.  

Tipsa gärna eleverna att ta anteckningar
under dagen för att få med sig feedback och
tankar till utvärderingen. 



S C H E M A

Introduktion - Ungas Möjligheter

08:30 - 09:05

09:05 - 09:08

09:10 - 09:40

09:42 - 10:00

10:05 - 10:25

10:25 - 10:49

10:51 - 11:18

11:20 - 12:05

12:05 - 12:25

12:27 - 12:53

12:55 - 13:15

13:15 - 13:44

13:46 - 13:50

13:50 - 14:00

Länk öppnar - Testa tekniken!

Christina Åkerberg - Hälsa

Sham Hotheiry - Tandläkarstudent

RAST

Tim Wingårdh - Säljchef & privatekonomi 

Alexandra  - Polis

LUNCH

Sophia André Klingspor - Reklam, 
kommunikation & marknadsföring

Kalle Rosensköld 
Personligt varumärke

RAST

Therese Wallter - Framgångshjulet

Avslutning - Ungas Möjligheter

UTVÄRDERINGAR
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INTRODUKTION TILL ARBETSLIVET 
Med den här filmen vill vi introducera
arbetslivet på ett inspirerande och
motiverande sätt för regionens elever
i årskurs åtta.

En Digital Framtidsdag är ett enkelt
och effektivt sätt att låta eleverna
bekanta sig med det lokala arbetslivet.
Dagen fungerar också som ett utmärkt
komplement till elever som ska ut på
prao eller som ett direkt alternativ när
prao-platser inte går att lösa.

Filmens innehåll lämpar sig även för
att bygga på med mer undervisning, då
många av inspiratörerna kommer med
direkta tips och "uppgifter" till
eleverna. 

  

BYGG VIDARE PÅ INNEHÅLLET
Förutom att ni själva kan bygga vidare
på filmens innehåll, finns såklart
möjligheten att låta inspiratörerna
besöka er skola igen genom att ni
bokar in enskilda inspirationspass.

Inspirationsföreläsningarna sker
direkt på plats eller digitalt och kan på
så sätt inspirera och göra ytterligare
fördjupningar för eleverna. 

Kontakta oss på Ungas Möjligheter om
du vill ha ytterligare besök från någon
av inspiratörerna från filmen eller
någon från ett annat yrke eller
område.   

S Y F T E

bygg
vidare på
innehållet.
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