TRANSFER
-UNGAS MÖJLIGHETER

FÖREBILDER FRÅN
ARBETSLIVET
ORGANISATION

Transfer - Ungas Möjligheter är Sveriges
största organisation för förmedling av förebilder, yrkesföreläsare och inspiratörer från
arbetslivet till skolan. Vi vill ge en inblick i
yrkeslivet samt inspirera ungdomar till studier, egna initiativ och entreprenörskap.
Transfer - Ungas Möjligheter, är en ideell
förening som fungerar som en neutral plattform mellan skola och näringsliv.

EN BRO MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV

Vi vill göra kunskap
och erfarenheter från
arbetslivet tillgängligt
för alla elever i skolan.

Transfer - Ungas Möjligheter startade år
2000, med syfte att ge elever på högstadie- och gymnasieskolor, kunskap och
inblick om arbetsliv samt inspiration till
fortsatta studier. Genom att göra kunskaper och erfarenheter från arbetslivet
tillgängligt för elever i skolan får vi kreativa
och företagsamma elever som tar egna
initiativ och som känner framtidstro och
framtidshopp. På detta sätt skapar vi den
bro mellan skola och arbetsliv som alla vill
ha.

MÅL OCH
SYFTE

TRANSFER ERBJUDER

INSIKTER - förmedla kunskap
INSPIRATION - uppmuntran till

Med Transfers nätverk av företag, yrkesföreläsare och inspiratörer har skolan möjlighet att komplettera den dagliga undervisningen med enskilda yrkesföreläsningar,
samt Transferdagar där vi samlar flera
inspiration- och branschföreläsningar från
arbetslivet, utifrån tema och område som
passar elevernas utbildning och inriktning.
De skolor som väljer att vara en del av
plattformen har fri tillgång till att beställa
yrkesföreläsningar, där Transfer söker och
matchar utifrån det yrke som efterfrågas.

Transfer - Ungas Möjligheter
har tre konkreta mål, att med
yrkesföreläsare som förebilder
ge ungdomar:

lärande, entreprenörskap och egna initiativ

INGÅNGAR - ge ingångar till, och
kontakter i arbetslivet

Övergripande mål är att vara en etablerad
verksamhet som finns tillgänglig i hela
landet och som på ett naturligt sätt utgör
en plattform för samverkan mellan skola
och näringsliv.

TRANSFERDAGAR
En Transferdag innebär att vi tillsammans med skolan skräddarsyr en dag
fylld med inspiration och yrkesföreläsningar med inriktning och tema som
passar för eleverna och deras studier.

Att anordna en Transferdag är
ett utmärkt alternativ när ni vill
samla eleverna för en gemensam uppstart eller kickoff.

För att göra det enkelt och underlätta planeringen
för skolan, finns det tre alternativ på grundupplägg
att utgå ifrån. Ni kan läsa mer om de olika uppläggen på vår hemsida.

Vi vill ge
ungdomar
framtidstro &
framtidshopp!

ENSKILDA
FÖRELÄSNINGAR
BESTÄLL EN FÖRELÄSNING
1.

Beställ en föreläsning minst en månad i förväg
via www.transfer.nu

2. Transfer matchar skolans beställning med en
passande föreläsare och skickar bekräftelse
på bokningen.
3.

Läraren kontaktar föreläsaren i god tid för att
diskutera förberedelser och innehåll.

4. Föreläsaren åker till skolan, träffar klassen och
läraren och håller sin föreläsning.
5. Elever och lärare utvärderar föreläsningens
kvalitet, innehåll och framtida värde för eleverna. Utvärderingarna skickas till Transfer.
6. Transfer återkopplar till föreläsaren.

KICKOFF

motivation

inspirationsföreläsningar
skriva CV YRKESDAGAR

personligt brev

DRIVA regionutvecklare
UF-FÖRETAG PSYKOLOG
ekonom teknikdag

kommunikatör
designer INGENJÖR

rekryterare

marknadsförare

entreprenör PERSONALCHEF

HÖGSKOLA &
UNIVERSITET

workshops

Tillsammans bygger vi
broar mellan skola &
arbetsliv.

Vill ni veta mer om vårt erbjudande, beställa yrkesföreläsare eller Transferdagar?
Kontakta oss så hjälper vi er: www.transfer.nu/kontakt

transfer.nu

