Folkets Hus Sandviken
Låt oss visa vägen till framtidens spännande jobb och unika möjligheter!
Industrinatten i Sandviken är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag, och underlätta företagens
framtida rekrytering.
Industrinatten är en unik chans för unga, på väg ut i olika studie- och yrkesval, att få kontakt med en
arbetsmarknad som idag har en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher. Besök arbetsplatser, prata
med representanter från industrin och ställ frågor direkt till olika medarbetare – Vad innebär det att arbeta på
företaget? Vilken utbildning krävs? Är det möjligt att få praktik på företaget?

Information inför Industrinatten med program och hålltider.
Inför Industrinatten som trots namnet kommer att äga rum en eftermiddag är det bra om ni
förbereder eleverna genom att gå igenom elevmaterialet som bifogas. Det finns några frågor som
eleverna kan svara på, facit finns i lärarnas material.
Det är också bra om ni tagit fram frågor som eleverna kan ställa på studiebesöket, det är lättare om
de är förberedd och har tänkt igenom vad de vill veta. Dessutom är flera av företagen inte van att ta
emot så unga besökare så det är bra om de får många frågor.
26 september kl 12.00 ska eleverna vara på plats på Teatern, Folkets Hus i Sandviken
Insläpp sker i entrén på Folkets Hus från kl 11.30.
Innan avfärd kommer eleverna att bli indelade i olika grupper. Varje grupp består av ca 21 elever från
olika skolor. Elever och personal får varsin klisterlapp i olika färger med info om bussnummer och
vilka två företag som de kommer få besöka enligt ett separat busschema. Det företag som står överst
på klisterlappen är det företag som man ska besöka först. Alla elever kommer att besöka Sandvik och
ett annat slumpmässigt utvalt företag.
Det är viktigt att klisterlappen följer med hela dagen eftersom den vid dagens slut byts ut mot en
pizzaslice.
Kl 12.00, prick ska alla elever sitta på plats i Teatern för att det inte ska bli förseningar.
Under dagen kommer elever från Göranssonska skolans årskurs 2 att vara med som stöd.
Personalen blir också tilldelade en varsin färglapp. I Teatern kommer de olika bänkraderna att vara
märkt med de olika färgerna, för att det ska gå snabbt och smidigt att komma ut till bussarna. De
elever som ska åka längst får sitta närmast utgången.
Det kommer att följa med en lärare på varje buss. Det kommer även att finnas två elever från
Göranssonska skolans årskurs 2 i varje buss. Om det behövs flera lärare i en grupp av någon
anledning går det givetvis bra.
Personal som följer med bussarna agerar som värdar och ansvarar för att hålla ordning på bussen och
vid företagsbesök. Dessutom behöver ni pricka av eleverna innan avfärd/påstigning. Om 40 st. kliver
på ser vi gärna att det är 40 st. som kommer tillbaka. Inga konstigheter för er, som en vanlig dag på
jobbet!

Varje företagsbesök beräknas ta 40 - 60 min. Eftersom bussturen till Järbo, Åshammar och Storvik tar
lite längre tid kommer de företagsbesöken att bli lite kortare.
Specifika föreskrifter vad gäller säkerhet och ordningsregler kommer att ges på respektive företag.
Eleverna kommer under dagen att ha möjlighet att svara på lite frågor om företagen med
prisutdelning som kommer att ske vid dagens slut.

Program Industrinatten i Sandviken 26 september 2019
11.30 – 12.00 Incheckning
12.00 – 13.00 Moderator Sofia Källström, 2047 Science Center inleder, därefter invigning av PerOla Grönberg, kommunalråd Sandvikens kommun. En inspirerande Föreläsning med Nicholas
Fernholm som ger oss en inblick i hur AI kan komma att påverka världen på kort och lång sikt.
13.00 Eleverna lotsas ut till väntande bussar enligt ett separat busschema för transport till
företagen.
13.20 – 14.20 Studiebesök 1 på ett Industriföretag
14.20 – 14.40 Bussresa till studiebesök 2 enligt separat schema
14.40 – 15.40 Studiebesök 2 på ett Industriföretag
15.40 – 16.00 Bussarna tar eleverna tillbaka till Folkets Hus
16.00 – 17.30 Återsamling med pizza, mässa och prisutdelning
Tiderna för studiebesöken varierar mellan 40 -60 minuter eftersom det blir längre bussresa och
kortare studiebesök för de företag som ligger i Järbo, Åshammar och Storvik.

Mer information hittar ni på
https://www.iucdalarna.se/smart-industri/industrinatten-2019-43266545
http://www.industrinatten.se/

Tack för ert engagemang!

För mer info kontakta:
Marita Forsell, IUC Dalarna , marita.forsell@iucdalarna.se, 072-503 75 58
Marcus Haglöf, Science Center 2047, marcus.haglof@2047.nu, 070-214 57 76
Anne-Marie Morell Östlund, Samordnare Skola – Näringsliv Sandvikens kommun, annemarie.morell-ostlund@edu.sandviken.se, 070-089 91 50

