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ETT UNIKT BESÖK  
PÅ YRKES-EM!
Den 1-3 december genomförs EuroSkills, Yrkes-EM,på  

Svenska Mässan i Göteborg. En chans att göra ett unikt  

studiebesök! Det är Europas största yrkestävling för  

ungdomar och för första gången arrangeras tävlingen i Sverige. 

EuroSkills är en unik möjlighet att inspireras av skickliga ungdomar, 

prova på olika yrken och lära sig mer om de olika programmen och 

vägarna till jobb. På 40 000 kvm golvyta visar ungdomar, yrkesvägledare 

och experter yrkesutbildningens möjligheter till arbete, eget företagande, 

fortsatta studier och individuell utveckling. 

Evenemanget är en del av regeringens satsning på 2016 som Yrkes- 

utbildningens År och har därför också som syfte att höja kunskapen om 

framtida yrkesvägar samt öka intresset och statusen för yrkesutbildningar.

Självklart är det fri entré för alla. 

KORT OM YRKES-EM 2016
•  Representanter för de olika yrkena

•  Prova-på-aktiviteter

•  Kvalificerad yrkesvägledning och information

•  Miniföreläsningar

•  Seminarier & workshops

•  500 tävlande från hela europa, upp till 25 år

•  35 yrken

•  Fri entré

•  40 000 kvm 

Här kan du se filmen om syftet med  

EuroSkills. >>

TIPS TILL LÄRARE! 

BÖRJA PLANERA HUR 
NI KAN ANVÄNDA 
EUROSKILLS I ERT  
ARBETE I SKOLAN!

 

FÖRBEREDELSEMATERIAL/ LÄRARHANDLEDNING
För att elever som besöker evenemanget ska få ut så  

mycket som möjligt av besöket har GR Utbildning på  

uppdrag av Skolverket tagit fram en lärarhandledning. Den 

innehåller övningar kopplade till många av de val ungdomar 

idag ställs inför. Handledningen är tänkt att kunna vävas in i  

befintlig undervisning. 

 

Läs mer samt ladda ner handledningen  

hos GR Skola Arbetsliv här. >>

https://www.youtube.com/watch?v=J_MxEh5orqQ
https://www.youtube.com/watch?v=J_MxEh5orqQ
http://www.pedagogisktcentrum.se/sida/unik-l%C3%A4rarhandledning-inf%C3%B6r-bes%C3%B6ket-p%C3%A5-euroskills-2016
http://www.pedagogisktcentrum.se/sida/unik-l%C3%A4rarhandledning-inf%C3%B6r-bes%C3%B6ket-p%C3%A5-euroskills-2016
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SJÄLVKLART ÄR DET  
KOSTNADSFRITT!

EUROSKILLS I SOCIALA MEDIER

WWW   euroskills2016.com 

Facebook    facebook.com/WorldSkillsEurope

Instagram    instagram.com/euroskills

Twitter  twitter.com/EuroSkills_info

Flickr  flickr.com/photos/euroskills2016

Hashtags för sociala medier:

#euroskills
#Igotskills
#yrkesem

PRAKTISK INFORMATION OCH TIPS INFÖR EUROSKILLS

SAMLA AKTIVITETER / GÖR EN TEMAVECKA -

Passa på att samla fler aktiviteter under samma vecka, ”Temavecka Framtid”, med syfte att rusta eleverna för sin framtid. 

Till exempel studiebesök på företag, bjud in yrkesverksamma personer eller före detta yrkestävlande till skolan.

UTNYTTJA LÄRARHANDELDNINGEN - 

Ladda ner lärarhandeldningen redan nu. Materialet är tänkt att kunna 

vävas in i utbildnngen hela terminen och inte bara kort inför besöket.

MÅLGRUPPER - 

Torsdag och fredag är fokus på grundskoleelever årskurs 7-9, 

gymnasieelever på yrkesprogram, unga vuxna, arbetssökande samt 

skolpersonal. Lördagen är tänkt för alla och då främst föräldrar.

LUNCHER FÖR ELEVERNA -

Det kommer finnas erbjudanden om prisvärda skolluncher.  Mer 

information om bokning kommer senare. 

ANMÄLAN -

Anmälan kommer att läggas upp på euroskills2016.se 

till början av hösten.

Initiativtagare till EuroSkills 2016:

http://www.euroskills2016.com
http://www.facebook.com/WorldSkillsEurope
http://www.instagram.com/euroskills
http://www.twitter.com/EuroSkills_info
http://www.flickr.com/photos/euroskills2016

