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SAMMANFATTNING 
Båstad har länge haft 
väldigt gott 
samarbete mellan 
skola och näringsliv. 
Karin Bengtsson, vd 
på Båstad Turism och 
Näringsliv, ser vikten 
av att marknadsföra 
sig till kommunens 
unga människor för 
att trygga 
kompetensförsörjning 
och tillväxt i traktens 
företag. Varje år (då 
det inte är en 
pandemi förstås) 
ställer företagarna 
upp för skolorna 
under det som 
kommit att kallas 
Framtidsafarin. 
Eleverna, indelade i 
grupper, gör 
studiebesök, samlar 
information, skriver 
platsannonser och gör 
slutligen en mässa där 
man presenterar alla 
företagen för skola, 
arbetsgivare och 
press. 
Framtidssafarin knyts 
till ämnena HK, SO, 
Tk, Sv, Idrott och Bild  
// Prao i Skåne 
      

 

EXEMPEL FRÅN BÅSTAD 
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Arbetsmarknadstema v. 40: Framtidssafari 
Nu är det dags för att bege oss ut på safari, till det som kan bli din framtid.  

Du, tillsammans med din grupp, har fått i uppdrag att undersöka och samla in information 

kring en tilldelad arbetsplats i kommunen.  Tillsammans ska ni skapa en presentation om 

detta. Ni skall även skapa en platsannons där ni söker arbetstagare till arbetsplatsen ni besökt.  

Tanken är att ni ska besöka en arbetsplats för att skapa er kunskap om hur arbetslivet 

fungerar. Besöket på ett privat företag eller på en kommunal arbetsplats kommer ske under 

onsdagen, för att där samla in information och för att ställa era intervjufrågor. Det ni får fram, 

kommer ni att arbeta med under onsdag eftermiddag och torsdag, med handledning av lärare. 

Veckan avslutas med en utställning/presentation för lärare, representanter från arbetslivet och 

press.  

Ämnen som kommer att vara med i projektet: 

HK, SO, Tk, Sv, Idrott, Bild 

 
Övergripande schema för veckan finns längst bak i ditt häfte 
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Uppgiftsinstruktioner 

På onsdagen ska ni alltså ut och besöka era företag. Ni kommer att bli tilldelade en 

kontaktperson på företaget som ni kommer att träffa och som kommer att guida er runt på 

arbetsplatsen. Ni bör ta kontakt med er kontaktperson före besöket. Under besöket kommer ni 

att samla information, bland annat genom att intervjua er kontaktperson och/eller andra som 

arbetar på företaget.  

Ni kommer sedan att arbeta med informationen ni fått genom besöket. Veckan avslutas med 

att ni presenterar vad ni kommit fram till, dels genom en presentation i tvärgrupper i klassen 

(keynote, powerpoint eller liknande) som filmas och dels genom att ni presenterar ert företag i 

en monter på den avslutande mässan som vi håller på akademi Båstad under fredag 

lunch/eftermiddag.  

 

Vad ni ska komma fram till - Presentation av arbetet 

Innehållsrubriker 

Här nedan finns 9 olika rubriker med sådant som er presentation som ska göras i 

keynote/powerpoint eller liknande ska/kan innehålla. Till varje rubrik finns det olika 

intervjufrågor kopplade till de olika skolämnena som ni ska försöka få svar på under ert 

studiebesök. Frågorna hittar ni på sidan 8 – 10 i häftet. 

 

1. Arbetsplatsen: Bakgrund, antal anställda, omsättning, representerade yrkeskategorier, 

plats, tjänster/produkt 

2. Hälsa & Arbetsmiljö 

3. Marknadsföring 

4. Beskriv verksamheten/Från idé till produkt  

5. Jämställdhet 

6. Miljöstrategi 

7. Utbildningsvägar till arbetsplatsen 

8. Arbetsplatsens framtid 

9. Avslutning 



Framtidssafari vecka 40 ht19  
Strandängsskolan åk8 
 

5 
 

 

Som repetition inför mässan kommer ni under fredagen att ha en muntlig 

tvärgruppsredovisning då ni kommer att filmas för bedömning. Alla i gruppen skall kunna 

presentera allt! 

 

Rubrik nummer 1, 6 och  9 måste  finnas i er muntliga presentation. Välj sedan ut två övriga 

rubriker som också skall finnas med i er muntliga presentation. Resterande punkter 

presenteras med hjälp av affischer/planscher/bildcollage i er monter.  

OBSERVERA ATT ALLA FRÅGOR SKA REDOVISAS INOM RESPEKTIVE ÄMNE, 

ÄVEN OM DE INTE MÅSTE VARA MED I ER MUNTLIGA PRESENTATION. 

 

Presentationen – praktiska detaljer 

− 3-4 min presentation av företaget utifrån frågeställningarna.  

− Alla skall kunna denna. 

− Presentation görs i Keynote,  iMovie eller liknande på sin egen iPad. 

− I montern kan det finnas ex. planscher, informationsblad, gratisprodukter från 

arbetsplatsen/företaget. Er monter skall vara presentabel och intressant att besöka, ni bör 

ha en duk och annan passande utsmyckning. Har du varit på en mässa? Om ja, hur såg det 

ut där? Leta annars efter bilder på nätet. OBS inga levande ljus! 

 

Platsannons 

− Med hjälp av de svar ni får från er intervju skall ni konstruera en platsannons för en av 

yrkeskategorierna på arbetsplatsen. 

− Platsannonsen skall skrivas ut och sättas upp i er monter, samt lämnas in till er 

svensklärare. 

− En modell för hur platsannonser är uppbyggda hittar ni längre bak i häftet. 
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Inför onsdagens studiebesök – Rapport från en arbetsplats 

Under onsdagen kommer ni alltså i smågrupper att göra ett studiebesök på ett företag i 

kommunen. Till detta studiebesök finns det en rad olika intervjufrågor från de olika ämnena. 

Svaren ni får på frågorna kommer att ligga till grund för den presentation av företaget som ni 

ska göra under fredagen. Förutom dessa frågor går det naturligtvis bra för er att även komma 

med egna förslag på frågor.  

 

Viktiga praktiska detaljer att tänka på inför studiebesöket 

● Ta med anteckningsmaterial och för anteckningar under besöket. 

● Ta med era i-pads så att ni kan fotografera, film, spela in intervjuer etc. OBS glöm inte 

att fråga företagets representant om det är okej att ni använder er i-pad på detta sätt 

först.  

● Kom i god till avtalad tid med företaget 

● Presentera er när ni kommer ut till företaget 

Under rubriken ”Rapport från en arbetsplats” här nedan hittar ni ytterligare viktiga tips på hur 

ni förbereder er inför studiebesöket och hur ni sedan efterarbetar det.  

 

Intervjun 

Planera intervjun 

   FÖRDELA arbetet inom er grupp, så att alla vet vad just de skall göra. (t ex vem ställer 

vilka frågor, vem antecknar, ska någon spela in osv).  

   VAD ska ni fråga om? Eftersom syftet är att beskriva olika yrken och olika arbetsplatser så 

behöver ju era frågor kretsa kring det ämnet. Både hur arbetsplatsen är, vilka yrken som finns 

representerade där, vilka yrkeskrav som finns (ex utbildning), hur de jobbar med miljöfrågor 

och hur de ser på framtiden för arbetsplatsen för att ta några exempel. Även om ni har ett 

antal givna frågor behöver ni vara beredd på att ställa fördjupande frågor för att få den ni 

intervjuar att utveckla sitt svar (t. ex. Hur menar du då? Kan du beskriva hur det kändes? 

Förklara mer...) Var noga med att lyssna på den ni intervjuar. 



Framtidssafari vecka 40 ht19  
Strandängsskolan åk8 
 

7 
 

   VAR ska intervjun ske? Det är klokt att välja en plats där ni inte blir störda eller avbrutna 

och där den ni intervjuar känner sig bekväm. Försök att hitta en plats där ni inte störs av för 

mycket höga ljud, för att ni inte ska missa något viktigt. 

   NÄR ska ni träffas? Ta reda på så mycket ni kan om er arbetsplats redan innan ni gör er 

intervju. Förklara varför ni behöver göra en intervju med personen och fråga om det är okej 

att filma/fota/spela in, före ni gör det.  

 

Genomföra intervjun 

   HUR ska intervjun gå till? Ni kan spela in ert samtal med hjälp av i-pad, men kom ihåg att 

fråga om det är okej först. Ni bör också göra anteckningar under intervjuns gång för att skriva 

ner hur personer säger saker.  

   FOTON Om ni får tillåtelse så rekommenderas att ni fotograferar dels inne på arbetsplatsen, 

utanför och den ni intervjuat. Fotona kan ni använda i er film/ert bildspel. 

 

Efter intervjun 

RENSKRIVA När ni har gjort klart er intervju behöver ni så snart som möjligt sätta er ner 

och skriva rent era anteckningar från intervjun/lyssna igenom intervjun. Helst samma dag, 

eftersom man annars lätt glömmer bort viktiga detaljer, som hur personen sa något, hur de 

såg ut när de berättade det etc. Har ni filmat kan ni förstås minnas lättare. Ni behöver också 

titta igenom de foton ni har tagit och välja ut de ni har tänkt använda.   

   SAMMANSTÄLLA När vi träffas i skolan på onsdagseftermiddagen börjar själva 

skrivandet av såväl planscher som era företagsfilmer (Keynote/iMovie). 
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Intervjufrågor kopplade till skolans ämnen: 

Bild: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap  

− Vilken sorts information finns skapad om arbetsplatsen? (Bilder, filmer, reklamblad m.m.) 

Rubrik 3 (se instruktioner för presentation längre fram i häftet) 

− Vilka är mottagare av denna information? Varför anser du detta? (Analysera och 

reflektera) Rubrik 3 

− Hur delges informationen till mottagarna? Rubrik 3 

 

Hem- och konsumentkunskap: 

− Hur lång lunchrast har de anställda? Rubrik 2 

− Har företaget matsal? I så fall vad serveras där? Rubrik 2 

− Hur äter i annat fall de anställda sin lunch? Vad kan man ha i matlådan? Rubrik 2 

 

SO: För bedömning se det uppgiftshäfte ni fått i SO 

− Vilka olika typer av yrken/arbeten finns på företaget? Det gäller för er att undersöka vilka 

olika uppgifter de anställda har samt vilken betydelse dessa roller har för att företaget ska 

fungera. Rubrik 1 

− I en globaliserad ekonomi säljs och köps varor och tjänster över hela världen. Er uppgift 

är att undersöka hur detta handelsmönster ser ut för ert företag.  

● Var produceras företagets produkter?  Var utförs företagets tjänster?   

● Var produceras beståndsdelarna som används till produkterna?  

● Var finns företagets kunder?  Glöm inte att analysera orsaker.  Rubrik 4 

  

− Ta reda på hur det kommer sig att företaget är lokaliserat i Båstad? Undersök även vad 

som behövs för att företag ska kunna vara lokaliserat i Båstad. Det kan t ex handla om 

kunder, råvaror, en viss typ av arbetskraft, infrastruktur osv.  Rubrik 4, 8 

− Hur ser personalstrukturen ut på företaget? Titta t ex på kön, ålder, etnicitet, utbildning, 

språkkunskaper. Analyser orsakerna. Rubrik 5 
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Svenska: 

Till information i den påhittade platsannonsen behöver du svar på: 

- Vad kännetecknar företaget/arbetsplatsen? Hur länge har det funnits? Vad är deras 

framträdande uppdrag? 

- Vilken yrkeskategori behöver de anställa inom? Hur många platser finns det? 

- Vilka krav finns för den anställningen? (t ex utbildning, erfarenhet, personlighet, 

språkkunskaper) 

- Adressuppgifter till företaget, kontaktperson. 

 

Idrott och hälsa: Arbetsställningar och olika belastningar i yrkeslivet 

− Vilka arbetsrelaterade skador kan uppkomma på arbetsplatsen? (Kan finnas många olika 

arbetsbefattningar på samma jobb. Om det är svårt att komma på, tänk utifrån de olika 

såsom; kontorsarbetare, lagerarbetare m.m.) Motivera och ge exempel! Rubrik 2 

− Hur kan du förebygga dessa? (Genom fysisk aktivitet och/eller materiella hjälpmedel) 

Rubrik2 

− Finns det friskvårdsbidrag eller någon form av friskvårdsaktivitet på ert företag? I så fall, 

hur fungerar friskvårdsbidraget och vad kan det användas till? Om det finns former av 

friskvårdsaktiviteter, vilka är dessa? Rubrik 2 

Frågorna ska vara besvarade och lämnas in i samband med idrottslektionerna under v. 41 
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Teknik: 

− Beskriv hur processen går till från råvara till färdig produkt. (Beskriv hur man jobbar med 

att förmedla tjänsten/varan och vilken teknik ingår i denna förmedling?) Rubrik 4 

− Beskriv något av de tekniska system som man är beroende av i 

produktionsprocessen/förmedlingsprocessen. Var i systemet finns det svaga punkten, var 

är företaget sårbart? Rubrik 4 

− På vilket sätt jobbar ditt företag med återvinning och återanvändning (av material i 

tillverkningsprocessen). Ge något förslag på hur man skulle kunna jobba mer med 

återvinning och återanvändning. Rubrik 6 

− Vad innebär hållbar utveckling för ditt företag? Ge 3 förslag på hur företaget skulle kunna 

utvecklas när det gäller att tänka hållbart i för framtiden. Rubrik 6 

− Fundera över de teknikval som företaget gjort när det gäller tillverkning, distribution och 

reklam och vilka tänkbara konsekvenser detta har på naturen och samhället. Rubrik 2, 6 
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Checklista för din platsannons  

 

 
 
Vad ska en effektiv platsannons innehålla? 

Att nå rätt kandidater är en sak, att få dem att söka just din lediga tjänst en helt 
annan. Nyckeln till framgång är till stor del hur du skriver och presenterar din platsannons. 

Det är otroligt viktigt att säkerställa att din platsannons omfattar all relevant information för att 
jobbsökanden enkelt kan avgöra om de är kvalificerade och aktuella för befattningen. Baserat på den 
feedback vi får från jobbsökanden, och vår omfattande erfarenhet, har vi på StepStone tagit fram tips på 
vad en effektiv platsannons bör innehålla. 

1. Välj en tydlig rubrik som beskriver tjänsten 

I den digitala världen är annonsens rubrik det första kandidaten möter. Det är därför viktigt att välja en 
rubrik som tydligt berättar vad det är du söker. Försök att undvika generella termer och interna titlar. Var 
dock inte rädd att lägga till information som gör jobbtiteln mer specifik - som till exempel "Product 
Manager - Financial Services" istället för endast "Product Manager". 

Identifiera de nyckelord du tror att din målgrupp kommer att söka på. Gå sedan till Googles 
sökordsverktyg och skriv in de nyckelord du tror är aktuella för din annons. Välj sedan ut de nyckelord 
som har flest sökningar och använd dessa i din platsannons. För att optimera antalet sökträffar för 
annonsen, se till att använda dessa frekvent i annonstexten. 

2. Presentera företaget kortfattat 

Kandidaterna är nyfikna och vill ha information om företaget som de eventuellt kommer att skicka sin 
ansökan till. Beskriv kortfattat ditt företag där du lyfter fram fördelarna med att arbeta hos er - stick ut ur 
mängden. Marknaden är mycket konkurrensutsatt och för att få de bästa talangerna, måste du attrahera 
dessa och presentera er som det bästa företaget. Lista gärna företagets fördelar - har företaget 

exempelvis vunnit utmärkelser? Belys gärna företagets styrkor, dess möjligheter och varför en talangfull 
sökande ska komma och arbeta hos er. 

 

 



Framtidssafari vecka 40 ht19  
Strandängsskolan åk8 
 

12 
 

3. Hur ser arbetsbeskrivningen ut? 

Vad förväntar ni er av den sökande? Vilka uppgifter kommer tjänsten att innehålla? Begränsa dig inte till 
att endast beröra jobbets ansvarsområden utan poängtera även alla fördelar som denna tjänst medför. 
Vad gör detta jobb unikt - hur skiljer sig jobbet från andra liknande tjänster? Ny position? 

4. Vem letar ni efter? 

Var tydligt med att ange vem du letar efter. Ange dina krav på utbildning, erfarenhet, personliga 
egenskaper etc. Det är viktigt att jobbsökanden kan värdera hur den egna kompetensen står sig mot 
tjänstens profil. Var dock försiktig med att i detta skede be arbetssökanden bedöma olika attribut hos sig 
själva - såsom kommunikationsförmåga, förmåga att hantera stress och flexibel inställning. Spara denna 
information till intervjutillfället. 

5. Vad har ni att erbjuda den sökanden? 

Berätta vad ni som företag kommer att erbjuda den kandidat som väljer att arbeta hos er. Vilken 
företagskultur har ni? Karriärmöjligheter? Möjlighet till vidareutbildning? Hur ser rollen ut inom 
organisationen? Lön mer i detalj. Vad kan locka de bästa kandidaterna att söka just detta jobb? betyder 
det för den arbetssökande? Vad kan göra dem vill ansöka om din vakans, bortsett från jobbet innehåll? 
Vilka förmåner följer med denna anställning? Möjlighet till resor, en familjevänlig miljö, provision eller 
flexibel arbetstid kan vara effektiva försäljningsargument. 

6. Uppmana till aktion! 

Stimulera till konkret handling. Gör ansökningsförfarandet så enkelt som möjligt för kandidaten. 
Presentera era kontaktuppgifter tydligt utan risk för missuppfattning. Ange även ansökningsperiod, när ni 
senast vill motta ansökan, tillträde och i vilka format ni vill ha ansökan. 

7. Välj rätt kategori för att nå rätt arbetssökande 

För att din platsannons ska matchas mot rätt kandidater krävs det att ni fyller i rätt kategorier för den 
aktuella tjänsten. Dessa kategorier jämförs sedan mot de kategorier som kandidaterna anger i sin 
sökning. Dessa urval är viktiga och ger dig bättre och mer riktade sökresultat. 

8. Formge din platsannons 

Använd företagets grafiska profil i din platsannons. Det första intrycket är viktigt då det antingen hjälper 
eller stjälper. Jobbsajter erbjuder ofta möjligheter att publicera annonsen med en layout baserad på dina 
grafiska önskemål. Om du föredrar att använda en standardmall får du inte glömma att lägga till 
företagets logotyp. 

9. Hur upplevs annonsen? 

Förhandsgranska gärna platsannonsen efter den sista finputsningen. Sätt platsannonsen på prov och 
försök se annonsen ur kandidaternas perspektiv. Hur lätt är det att hitta din platsannons och hur upplevs 
den bland de andra utannonserade tjänsterna. 

10. Viktiga ingredienser till din annons 

Se till att din annons innehåller jobbtitel, arbetsbeskrivning, önskad profil, vad du erbjuder och 
ansökningsförfarande. Övriga tips som vi nämner ovan är om du har tid och möjlighet - som grädde på 
moset. 

Källa: http://www.stepstone.se/rekrytera-
online/rekryteringsexpertis/kunskapsbank/checklista-for-din-platsannons.cfm 

http://www.stepstone.se/rekrytera-online/rekryteringsexpertis/kunskapsbank/checklista-for-din-platsannons.cfm
http://www.stepstone.se/rekrytera-online/rekryteringsexpertis/kunskapsbank/checklista-for-din-platsannons.cfm
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EXEMPEL på platsannons 

 
Bussförare/Busschaufför  
Österlenbuss AB  
Publicerad: 2015-08-26, Annons-ID: 0015-392690  
Ort: Helsingborg (Kommuninformation), 1 plats  
Yrke: Bussförare/Busschaufför  
Sista ansökningsdag: 2015-09-16  
Österlenbuss AB är ett lokalt bussbolag beläget i Ystad, Porten till Österlen.  
Vi förfogar över marknadens finaste bussar genom vårt moderbolag Sundspärlansbuss 
och syskonföretaget Kiviksbuss samt Hyllingebuss  
Många av våra bussar är anpassade för internationell körning och våra kunder finns 
inom skoltransporter, föreningsresor, företags resor, shoppingresor och privatresor.  
 
Vi söker nu bussförare till Ystad, Kivik, Helsingborg/Ängelholm för skolkörning, 
beställningstrafik och turistrafik.  
 
Utbildning/Erfarenhet: Har du DE-kort är det ett plus. YKB är ett krav. Du bör kunna tala 
och skriva på svenska.  
 
Maila ditt Cv och personliga brev till peter@osterlenbuss.se  
Krav 
Körkort  B, D 
Varaktighet, arbetstid  
Tillsvidare  
Heltid/Deltid  
Lön  
Fast månads- vecko- eller timlön  
Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2015-09-16  
Vi tar emot ansökan via e-post: peter@osterlenbuss.se  
Kontaktpersoner 
Peter Linder mailto:peter@osterlenbuss.se  
 
 
 
Källa: 
http://www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb?id=1036877
4 
 

 Arbetsgivare 
Österlenbuss AB  
Postadress 
Österlenbuss AB  
Box 1055  
27153 YSTAD  
Besöksadress 
Förskeppsvägen 9  
Telefon och 
webbplats 
Tel: 0411-16090 
Fax: 0411-10107 
E-post: 
peter@osterlenbuss.se  
 
 

 
 

  

mailto:peter@osterlenbuss.se
mailto:peter@osterlenbuss.se
mailto:peter@osterlenbuss.se
http://www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb?id=10368774
http://www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb?id=10368774
mailto:peter@osterlenbuss.se
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DE 10 MÄSSBUDORDEN 

● Var aktiv och utåtriktad mot besökarna på mässan. Ta kontakt! 
 

● Bemöt dina besökare såsom du själv skulle vilja bli bemött. Tänk på klädsel och 

uppförande. 
 

● Lämna inte montern tom men lägg upp monterschemat så att det finns utrymme för att 

lämna montern för att vila, äta och dricka mellan arbetspassen. 
 

● Var påläst och väl förberedd, specialisera er gärna inom gruppen på olika typer av 

frågor/utbildningar. Om ni får frågor ni ej kan besvara, be att få återkomma.  
 

● Visa tillgänglighet med kroppsspråket. 75 % av det vi kommunicerar utåt är kroppsspråk.  
 

● Inled en kontakt med en fråga som inte kan besvaras med ja eller nej. Hitta andra 

fraser/frågor! 
 

● Prata inte i mobiltelefon i, och i anslutning till, montern. Prata med besökarna i först hand 

och inte med varandra.  
 

● Ha roligt och gör allt för att motivera dig själv och dina kollegor. 
 

● Tala inte illa om konkurrenter på mässan men kolla gärna deras utbud och i införsäljning 

av er själva så tryck på det ni har som konkurrenterna inte har. 
 

● Gör något i montern som engagerar besökaren, en tävling, känna/klämma på en produkt, 

något att äta/dricka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

RÄTT 
Var aktiv och utåtriktad mot besökare 
Glöm inte att vila benen och dricka vatten 
Sätt upp ett mål för hur många kontakter du ska ta 
Stäng av mobilen 
Kom ihåg att kroppsspråket är 75 % av det vi förmedlar utåt 
Håll gärna i en broschyr eller liknande för att inte hamna med armarna i kors 
Ställ öppna frågor för att få igång samtal 
Motivera dig själv och dina klasskamrater att intressera er för alla besökare 

FEL 
Sitta ner 
Lukta rök eller stark parfym 
Äta eller dricka  
Prata i mobilen 
Lämna montern tom 
Prata med så mycket kollegor att besökarna inte vågar ”störa” 
Komma för sent till monterpass 
Ät eller drick inte upp det ni själva bjuder på! 
Klaga på mässan 
Tala illa om konkurrenter 
Tänk på andedräkten; vitlök dagen innan är inte så bra 
Luta sig mot möblerna eller gäspa synligt 
Tänk på kroppsspråket 
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Schema – 8A 

Dag Tid Sal Lärare Aktivitet 

Mån 
8A 

9:00 – 9:10 Matsalen DC 

 

Uppstart – På väg 

9:15 – 9:55 115 DC UF 

9:55 - 10:05 RAST 

10:05 – 10:50 311 RE Transfer - Ingenjör 

10:50 – 11:00 RAST 

11:00 – 11:45 320 RE Swedbank 

11:45 – 12:35 LUNCH 

12:35 – 13:20 220 CB Drömmarnas hus 

13:20 – 13:50 RAST 

13:50 – 15:00 115 CB + UG Genomgång av temavecka 

Tis 
8A 

8.10 -8.25 115 RE Läsning, närvaro, avstämning inför dagen 

8.30-9.30 
Gymnasiet 

aulan 
RE 

Daniel Sanjay Ohlsson 
Jessica Johansson: Första intryck, inför studiebesöket 

9.30 - 9.50 RAST 

9.50 – 10.50 115 RE Uppstartsövningar 

10.50 – 11.40 LUNCH 

11.40 – 12.40 115 UG, MA Förberedelser inför studiebesök 

12.50 – 13.00 RAST 

13.00 – 13.40  Gymn. Aula DC Mässkunskap Helén Rosengren 

13.40 – 13.50 RAST 

13.50 – 15.00 115 RE Förberedelser inför studiebesök 

Ons 
8A 

F.M. Start 8.10 115 UG, CB Studiebesök/Förberedelser 

12.00– 12.45 LUNCH 

12.45 – 13.45 115 CB Förbereda mässan 

13.45 – 14.00 RAST 

14.00 – 15.00 115 DC Förbereda mässan 

Tors 
8A 

8.10 – 8.30 115 DC Läsning, närvaro, avstämning inför dagen 

8.30 – 9.30 115 MA Vår framtida arbetsmarknad – Övningar.  

9.30 – 10.00 RAST 

10.00 – 12.05 115 RE UG Förberedelser inför mässan 

12.05 – 13.00 LUNCH 

13.00 – 14.30 115 UG, CB Förbereda mässan (ta egen rast) 

14.30 – 15.00 115 CB Allt klart inför mässan?? Slutavstämning 

Fre 
8A 

8.10 – 9.15 115 UG 
Uppstart i klassrummet/Praktiskt allt material på 
plats/Förbereda mässa 

9.15-9.30 RAST 

9.30 – 10.50 115 UG Redovisningar i tvärgrupper i klassen. Genrep! Filma 
och lägg in på driven/delas 

11.00 – 11.30 Gymnasiet DC 

 

LUNCH – Matsalen Akademi Båstad 

11.30 – 13.00 Gymnasiet DC, MA Mässa 

13.00 – 14.00 Gymnasiet MA, RE Efterarbete, städning (organiseras av ansvarig lärare) 
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Schema 8B 

Dag Tid Sal  Lärare Aktivitet 

Mån 
8B 

9:00 – 9:10 Matsalen ZI Uppstart – På väg 

9:15 – 9:55 220 ZI Drömmarnas hus 

9:55 - 10:05 RAST 

10:05 – 10:50 115 AJ UF 

10:50 – 11:00 RAST 

11:00 – 11:45 311 DPå Transfer - Ingenjör 

11:45 – 12:35 LUNCH 

12:35 – 13:20 320 ZI Swedbank 

13:20 – 13:50 RAST 

13:50 – 15:00 220 LD, DPå Genomgång av temavecka 

Tis 
8B 

8.10 -8.25 220 AJ Läsning, närvaro, avstämning inför dagen 

8.30-9.30 
Gymnasie

t aulan 
AJ 

Daniel Sanjay Ohlsson 
Jessica Johansson: Första intryck, inför studiebesöket 

9.30 - 9.50 RAST 

9.50 – 10.50 220 AJ Uppstartsövningar 

10.50 – 11.40 LUNCH 

11.40 – 12.50 220 DPå Förberedelser inför studiebesök 

12.50 – 13.00 RAST 

13.00 – 13.40  Gymn. Aula AJ Mässkunskap Helén Rosengren 

13.40 – 13.50 RAST 

13.50 – 15.00 220 

 

IA Förberedelser inför studiebesök 

Ons 
8B 

F.M. Start 8.10 220 ZI, AJ Studiebesök/Förberedelser 

12.00– 12.45 LUNCH 

12.45 – 13.45 220 DPå Förbereda mässan 

13.45 – 14.00 RAST 

14.00 – 15.00 220 ZI Förbereda mässan 

Tors 
8B 

8.10 – 8.30 220 DPå Läsning, närvaro, avstämning inför dagen 

8.30 – 9.30 220 DPå Vår framtida arbetsmarknad – Övningar.  

9.30 – 10.00 RAST 

10.00 – 11.00 220 DPå Förberedelser inför mässan 

11.00 – 11.50 LUNCH 

11.50 – 12.40 220 DPå  Förbereda mässan (ta egen rast) 

12.40 – 14.30 220 ZI, AJ Förbereda mässan (ta egen rast) 

14.30 – 15.00 220 AJ Allt klart inför mässan?? Slutavstämning 

Fre 
8B 

8.10 – 9.15 220 ZI Praktiskt allt material på plats/Förbereda mässa 

9.15-9.30 RAST 

9.30 – 10.50 220 AJ, DPå 
Redovisningar i tvärgrupper i klassen. Genrep! Filma och 
lägg in på driven/delas 

11.00 – 11.30 Gymnasie
t 

DPå/AJ LUNCH – Matsalen Akademi Båstad 

11.30 – 13.00 Gymnasie

t 

AJ, DPå Mässa 

13.00 – 14.00 Gymnasie

t 

AJ, DPå Efterarbete, städning (organiseras av ansvarig lärare) 
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Schema 8C 

Dag Tid Sal  Lärare Aktivitet 

Mån 
8C 

9:00 – 9:10 Matsalen BJ 

 

Uppstart – På väg 

9:15 – 9:55 320 BJ Swedbank 

9:55 - 10:05 RAST 

10:05 – 10:50 220 DP Drömmarnas hus 

10:50 – 11:00 RAST 

11:00 – 11:45 115 GSA UF 

11:45 – 12:35 LUNCH 

12:35 – 13:20 311 BJ Transfer - Ingenjör 

13:20 – 13:50 RAST 

13:50 – 15:00 320 DP Genomgång av temavecka 

Tis 
8C 

8.10 -8.25 320 

 

 

DP Läsning, närvaro, avstämning inför dagen 

8.30-9.30 
Gymnasie

t aulan 
Ej 

Daniel Sanjay Ohlsson 
Jessica Johansson: Första intryck, inför studiebesöket 

9.30 - 9.50 RAST 

9.50 – 10.50 320 

 

DP Uppstartsövningar 

10.50 – 11.40 LUNCH 

11.35 – 12.35 320 DP Förberedelser inför studiebesök 

12.35 – 13.00 RAST 

13.00 – 13.40  Gymn. Aula LJ Mässkunskap Helén Rosengren 

13.40 – 13.50 RAST 

13.50 – 15.00 320 LJ Förberedelser inför studiebesök 

Ons 
8C 

F.M. Start 8.10 320 DP, ZI, DC Studiebesök/Förberedelser 

12.00– 12.45 LUNCH 

12.45 – 13.45 320 GSA Förbereda mässan 

13.45 – 14.00 RAST 

14.00 – 15.00 320 BJ Förbereda mässan 

Tors 
8C 

8.10 – 8.30 320 GSA Läsning, närvaro, avstämning inför dagen 

8.30 – 9.30 320 EJ Vår framtida arbetsmarknad – Övningar.  

9.30 – 10.00 RAST 

10.00 – 12.05 320 GSA, DP 

 

Förberedelser inför mässan 

12.05 – 13.00 LUNCH 

13.00 – 14.30 320 LJ, DC Förbereda mässan (ta egen rast) 

14.30 – 15.00 320 DC Allt klart inför mässan?? Slutavstämning 

Fre 
8C 

8.10 – 9.15 320 DP Uppstart i klassrummet/Praktiskt allt material på 
plats/Förbereda mässa 

9.15-9.30 RAST 

9.30 – 10.50 320 ZI Redovisningar i tvärgrupper i klassen. Genrep! Filma och 
lägg in på driven/delas 

11.00 – 11.30 Gymnasie
t 

BJ LUNCH – Gymnasiet matsal 

11.30 – 13.00 Gymnasie

t 

BJ Mässa 

13.00 – 14.00 Gymnasie

t 

EJ Efterarbete, städning (organiseras av ansvarig lärare) 
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Schema 8D 

Dag Tid Sal  Lärare Aktivitet 

Mån 
8D 

9:00 – 9:10 Matsalen DP Uppstart – På väg 

9:15 – 9:55 311 DP Transfer - Ingenjör 

9:55 - 10:05 RAST 

10:05 – 10:50 320 DC Swedbank 

10:50 – 11:00 RAST 

11:00 – 11:45 220 KBK Drömmarnas hus 

11:45 – 12:35 LUNCH 

12:35 – 13:20 115 DP UF 

13:20 – 13:50 RAST 

13:50 – 15:00 311 CO, CP Genomgång av temavecka 

Tis 
8D 

8.10 -8.25 311 MF Läsning, närvaro, avstämning inför dagen 

8.30-9.30 
Gymnasie

t aulan 
MF 

Daniel Sanjay Ohlsson 
Jessica Johansson: Första intryck, inför studiebesöket 

9.30 - 9.45 RAST 

9.45 – 10.45 311 BJ Uppstartsövningar 

10.45 – 11.40 LUNCH 

11.40 – 12.50 311 MF, IA Förberedelser inför studiebesök 

12.50 – 13.00 RAST 

13.00 – 13.40  Gymn. Aula  Mässkunskap Helén Rosengren 

13.40 - 14.00 RAST 

14.00 – 15.00 311 KBK Förberedelser inför studiebesök 

Ons 
8D 

F.M. Start 8.10 311 LJ, KBK Studiebesök/Förberedelser 

12.00– 12.45 LUNCH 

12.45 – 13.45 311 DP Förbereda mässan 

13.45 – 14.00 RAST 

14.00 – 15.00 311 DP Förbereda mässan 

Tors 
8D 

8.10 – 8.30 311 MF Läsning, närvaro, avstämning inför dagen 

8.30 – 9.30 311 MF Vår framtida arbetsmarknad – Övningar.  

9.30 – 10.00 RAST 

10.00 – 11.30 311 DC Förberedelser inför mässan 

11.30 – 12.15 LUNCH 

12.15 – 14.30 311 BJ, TR, IA Förbereda mässan (ta egen rast) 

14.30 – 15.00 311 IA, T Allt klart inför mässan?? Slutavstämning 

Fre 
8D 

8.10 – 9.15 311 BJ Uppstart i klassrummet/Praktiskt allt material på 
plats/Förbereda mässa 

9.15-9.35 RAST 

9.35 – 10.50 311 KBK 
Redovisningar i tvärgrupper i klassen. Genrep! Filma och 
lägg in på driven/delas 

11.00 – 11.30 Gymnasie
t 

KBK LUNCH – Gymnasiet matsal 

11.30 – 13.00 Gymnasie

t 

KBK, LJ Mässa 

13.00 – 14.00 Gymnasie

t 

MF, LJ Efterarbete, städning (organiseras av ansvarig lärare) 
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Företagslista 

Företagets Namn Kontaktperson E-post Adress Tele Tid Klass 

Båstads Kommun 
Kundcenter 

XXX XXX XXX 
XXX 

09:00 8A 

Hotel Skansen XXX XXX XXX 
XXX Tid ej 

klar 
8A 

Made in Båstad XXX XXX 
XXX XXX Tid ej 

klar 
8A 

Swedbank 
Båstad 

XXX XXX 
XXX XXX Tid ej 

klar 
8A 

Tvättservice i 
Båstad AB 

XXX XXX 
XXX XXX 

10:00 8A 

Willab Garden XXX XXX 
XXX XXX 

11.00 8A 

Arena Båstad XXX XXX 
XXX XXX 

8.30 8B 

Drivan 
Restaurang 

XXX XXX 
XXX XXX Tid ej 

klar 
8B 

Min Fot XXX XXX 
XXX XXX Tid ej 

klar 
8B 

Nadox XXX XXX 
XXX XXX Från 

8.00 
8B 

Thimsfors VVS XXX  XXX 
XXX XXX 

10.30 8B 

Bjäre Bokhandel XXX XXX 
XXX XXX 

10.00 8C 

Båstad 
Företagsby 

XXX XXX 
XXX XXX 

10:00 8C 

Båstad Rör AB XXX XXX 
XXX XXX 

10:00 8C 

Hotell Riviera 
Strand 

XXX XXX 
XXX XXX 

9.00 8C 

Willys  XXX XXX 
XXX XXX 

13:30 8C 

MMB i Båstad AB XXX XXX 
XXX XXX 

09:00 8D 

Norrviken 
Utveckling AB 

XXX XXX 
XXX XXX Tid ej 

klar 
8D 

Outlet Syd XXX XXX 
XXX XXX Tid ej 

klar 
8D 

Radio Båstad XXX XXX  
XXX XXX 

10:00 8D 

Samhällsbyggnad 
Bå. Kommun 

XXX XXX 
XXX 

XXX 8:00 8D 

 


