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Yrkesdagen sammanför skola
och näringsliv i Kramfors
SKOLA & NÄRINGSLIV Till den årliga yrkesdagen på Ådalsskolan i Kramfors samlades i
år ett 80-tal personer från skolan, näringslivet och kommunen. På förmiddagen var
det föreläsningar i aulan, under eftermiddagen programråd.
Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan, hade kallat till yrkesdag den 9
november. Peyman är eldsjälen bakom yrkesdagen, ett forum för
samråd mellan skola och företag.
- Här i glesbygden är avstånden stora och företagen har inte tid att
samlas flera gånger per år. Därför måste vi hitta former för samverkan
som är effektiva.
Sedan föregående års yrkesdag har skolan haft besök från en rad olika
företag som träffat eleverna och berättat om sina värderingar och
förväntningar. Eleverna har också fått möjlighet att arbeta med praktiska
moment ute på företagen. Fler aktiviteter är nu inplanerade, bland annat
en arbetsmiljörevision på skolan.
- Det ska vara lika snyggt och prydligt på vår skola som det är i en
modern industrimiljö.
Peyman pekade på att många av eleverna på de praktiska programmen
kommer från hem med lägre studievana. För dem kan kontakter med
Payman Vahedi
företagen inge hopp och ge lärandet mening.
- Kontakterna med näringslivet är ovärderliga för skolan och för eleverna. Det ökar elevernas motivation och
ger dem förebilder från arbetslivet.
Hans Ljunqvist, lärare på teknikprogrammet, ser hur företagskontakterna bidrar till att motivera eleverna.
- Det händer att elever under gymnasietiden knyter kontakter som leder till jobb direkt efter skolan.
Samverkan med företagen är viktigt också för oss lärare. Det gör att vi förbättrar våra kunskaper.

Besök den upphottade
faktasajten

Nina Thelin, vice VD på Famek, var en av de företagare som
medverkade på yrkesdagen.
För Famek är det viktigt att attrahera personal som har rätt utbildning och rätt inställning och som bidrar till
företagets utveckling.
- När det råder konkurrens om bra arbetskraft är det viktigt både för företagen och kommunen att vara
attraktiva. Vi som företag måste visa att vi är attraktiva som arbetsgivare medan kommunen måste visa att
Kramfors är en attraktiv kommun att bo i, säger Nina Thelin.
Micael Melander, kommunalråd i Kramfors, välkomnar närmandet mellan skolan och näringslivet. Det är
viktigt för kommunens framtid.
- Bra företag är livsviktigt för kommunen. Utan företag kan inte kommunen utvecklas. Företagen å sin sida
behöver bra personal. Närmandet mellan skolan och näringslivet har stor betydelse för att företagen ska
kunna rekrytera ungdomar på orten.
Olle Wester

Var med och stöd Sverige tar
matchen

Premiär för Reformagendan
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