
Besök oss på gymnasiedagarna.se 

Träffa morgondagens medarbetare

Dags att anmäla ditt 
företag till Future Skills
Göteborgsregionen växer och det är viktigare  
än någonsin med rätt kompetens på rätt plats.

Future Skills, som arrangeras i anslutning till Gymnasiedagarna, 
är en del i arbetet med att hjälpa regionens unga göra välgrun-
dade val för framtiden. Tillsammans med medverkande branscher 
och företag vill vi ge en bra bild av arbetsmarknaden idag – och 
imorgon. Från och med 26 mars kan du anmäla ditt företag här.

Regionens största praoplats
Förra året hade Gymnasiedagarna och Future Skills över 31 000 
besök. I år utvecklar vi konceptet och satsar på att göra Future 
Skills till regionens största praoplats. Här får unga chansen att 
prova på yrken och lära sig mer om arbetslivet, samtidigt som de 
medverkande företagen får visa upp det bästa från sin bransch 
och träffa morgondagens arbetskraft.

Det här händer på Future Skills 2018
• Vi har en bred målgrupp – hit kommer elever i årskurs 8 och 9, 

gymnasieelever, unga arbetssökande, föräldrar, skolpersonal, 
studie- och yrkesvägledare och andra som arbetar med  
matchning och skola-arbetslivssamverkan.

• Vi skräddarsyr besök på Future Skills med relevant innehåll 
för olika målgrupper, som SFI-elever, nyanlända, utrikesfödda 
föräldrar och arbetssökande.

• Förra årets uppskattade föräldramöte utökas med fler tillfällen i år.
• Under mässan kan lärare och studie- och yrkesvägledare boka 

klassrum för att hålla lektioner på plats.
• Alla skolor erbjuds en digital lärarhandledning för arbeta med 

mässan före, under och efter besöket.
• Ett pilotkoncept med tävlingar och uppvisningar håller på att 

tas fram.
• Språkguider finns på plats för att hjälpa besökare som är nya 

med svenskan.

Save the date!
Den 14 juni träffas alla medverkande 
företag i Future Skills och alla utställande 
gymnasieskolor för en gemensam förträff 
för att skapa ett bra samarbete mellan skola 
och arbetsliv under mässan och få värdefull 
information och inspiration. 

Anmäl ditt  
företag här! 

Bokningen öppnar 26 mars

Öppettider
9 oktober 8.30–20.00 
10 oktober 8.30–20.00
11 oktober 8.30–18.00   
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Om medverkan
Vi vill göra Future Skills till regionens 
största praoplats. Därför ser vi gärna 
att medverkande företag kan erbjuda 
besökarna någon form av prova på-ak-
tivitet. Anmälan är bindande. Det går 
att välja mellan montrar i olika storlek, 
från 5 kvm till 20 kvm. Priser och mer 
information finns på anmälningssidan.

Kontakt: Lena Sjöstrand
E-post: lena.sjostrand@grkom.se
Telefon: 0707-61 52 12
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