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8.15 
Releasedax – forskningsöversikt 

om EL och metodmaterial 

från ENTRIS 2.0 

Charlotta Levin 

Ta del av en forsknings-

översikt som visar 

VARFÖR entreprenöriellt 

lärande och ett metodmaterial 

som visar HUR du kan 

arbeta med EL, samverkan mellan

 skola/arbetsliv och hälsa.

8.15
ELchock –

spänningen som

entreprenöriellt lärande kan ge 

Annhild Månsson, Marie Kniest

Söker du tryggheten eller 

vågar du följa 

med och flyga?

Hur rustar du dig 

för det okända?

Genom korta övningar 

förstår du varför du behöver de 

entreprenöriella kompetenserna.

8.15
Som du frågar får du svar – 

utveckla ditt 

coachande förhållningsätt  

Birgitta Månsson, Annika Rickard

Goda råd är inte längre dyra – de har 

du inom dig. Hur kan du kommunicera 

för att få människors drivkrafter, 

motivation och 

självkännedom att växa?

9.30Välkomna!

Siv Wilborgsson

Inledning av konferensen. 

9.35

Moderator för dagen!

Claes Schmidt/Sara Lund

Kick off!

9.45Välkomna till MSB Revinge!

Mats Ingelström 
Kort om MSBs 

verksamhet och 
utmaningar vad 

avser rekrytering till 
”deras yrken”.

Moderator för dagen är Claes/Sara.
Hen kommer att leda oss genom dagen och 
samtidigt prata kring Hur olika får man lov att vara? 

Ta del av våra utställare...
utställningsytorna hittar du både inom- och utomhus!
• Ambassadörerna för kvinnors företagande 
• Besöksnäring • ENTRIS 2.0 • Framtidsfrön • Företagarna 
• Kommunförbundet Skåne • Lärarförbundet • Malmö högskola 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
• Snilleblixtarna • Teknik • Transfer • Transport 
• Ung Företagsamhet • Uniformsyrken • Vårdsektor 

Med reservation för ändringar.

Arena för samverkan
8.00 Påstigning på temabussar, Malmö
9.00 Registrering för dig som ej åkt med temabuss 
9.00 Kaffe och mingel
12.15 Lunch
15.00 Kaffe 
15.15 Hemfärd med temabuss

9.55
Hur olika får man lov att vara? 

Del 1
Claes Schmidt/Sara Lund

Mångfald och oliktänkande är 

positivt, utvecklande och rent av 

livsnödvändigt för ett levande 

samhälle.

11.00
Hur ser uppdraget ut kopplat till SSA? 

Gabriella Holm Med utgångspunkt från Skollagen, läroplanerna och de allmänna råden ges en bild av varför samverkan är nödvändig och betydelsefull för skolan. 

10.40Vilka vill vi anställa? Johan OlssonUngdomsarbetslösheten i Sverige är hög och samtidigt har många företag svårt att hitta rätt medarbetare. Vilka kompetensbehov finns idag och i framtiden? 

11.20Vilka utmaningar står vi inför?Var kommer jobben att finnas? Goran Sehovac, Anders Axelsson En framtidsbild med utgångspunkt i Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020.

11.40Branschfönster 

Få en bild av olika branschers 

specifika behov.

Besöksnäring – Claes Sandvig

Försvaret – Patrik Ekstrand

Teknik – Johan Ståhl

Transport –  Lars Johansson

Vårdsektor – Goldie Sundahl Borius

12.15
Lunch 

Passa på att mingla och
 ta del av det 

utställarna erbjuder. 
Utställningsytorna hittar du 
både inom- och utomhus!
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13.30

Hur olika får man lov att vara? 

Del 2

Claes Schmidt/Sara Lund

Mångfald och oliktänkande

 är positivt, utvecklande 

och rent av livsnödvändigt 

för ett levande samhälle.

14.10

Soffs
amtal

Vad tro
r ja

g att j
ag behöver 

& vad fick jag m
ed m

ig 

frå
n skolan in

 

i arbetslivet? 

Barn och ungdomar 

berättar o
m sin

a 

erfa
renheter u

nder le
dning 

av J
an-Åke Jo

hansso
n 

och Goran Sehovac.

14.30

Hur olika får man lov att vara? 

Del 3

Claes Schmidt/Sara Lund

Mångfald och oliktänkande 

är positivt, utvecklande och 

rent av livsnödvändigt för ett 

levande samhälle.

15.15

Releasedax – forskningsöversikt 

om EL och metodmaterial 

från ENTRIS 2.0 

Charlotta Levin 

Ta del av en forsknings-

översikt som visar 

VARFÖR entreprenöriellt 

lärande och ett metodmaterial 

som visar HUR du kan arbeta med 

EL, samverkan mellan 

skola/arbetsliv och hälsa.

15.15
Som du frågar får du svar –

utveckla ditt 

coachande förhållningsätt  

Birgitta Månsson, Annika Rickard

Goda råd är inte 
längre dyra 

– de har du inom dig. 

Hur kan du kommunicera 

för att få människors 

drivkrafter, motivation och 

15.15SSA på riktigt – 

Mariaskolans entreprenörer

Helen Ljungqvist-Holmgren, 

Tina Oscarsson, Phillip Andersson, 

Hugo Nilsson 

Ta del av Mariaskolans (Skurup) 

arbete med entreprenöriellt lärande 

och samverkan skola/arbetsliv.



Anders Axelsson...
...arbetar på Region Skånes näringslivs-
avdelning med branschanalyser och regional 
ekonomi med särskilt fokus på utbildnings- 
och kompetensförsörjningsfrågor.

Mats Ingelström...
...är verksamhetschef för MSB Revinge 
sedan 1 februari 2010. Dessförinnan 
arbetade han som skolledare i framför allt 
gymnasieskolan.

Gabriella Holm...
...arbetar i det egna företaget 
Skolsamverkan, med fokus på projekt- och 
processledning inom studie- och 
yrkesvägledning. Gabriella har utfört ett flertal 
uppdrag för Skolinspektionen, Länsstyrelsen 
Stockholm och Svenskt Näringsliv. 

Johan Olsson...
...är nationalekonom och arbetar sedan fem 
år tillbaka som utbildningspolitisk expert på 
Svenskt Näringsliv.

Goran Sehovac...
...arbetar som regional branschstrateg på 
Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge. Han 
följer branschers behov och utveckling via ett 
antal partsammansatta råd. 

Birgitta Månsson...
...är processledare i ENTRIS 2.0 och ansvarig 
för projektets hälsoutbildningar. Birgitta driver 
även företaget Positivt Ledarskap som bl.a. 
erbjuder kompetensutveckling och coachning.

Annhild Månsson... 
...är processledare i ENTRIS 2.0 och ansvarig 
för grundutbildningen Vad är entreprenöriellt 
lärande. Annhild driver även företaget GIMLE 
AB med inriktning på kompetensutveckling 
inom entreprenöriellt lärande.

Marie Kniest...
...är processledare i ENTRIS 2.0 och 
ansvarig för ledarskap- och coachnings-
utbildningar. Hon driver även företaget K&R 
EDUCATION, tillsammans med Annika 
Rickard som bl.a. arbetar med entreprenöriellt 
lärande och coaching.

Charlotta Levin...
...arbetar som biträdande projektledare i 
ENTRIS 2.0 sedan 2009. Tidigare har hon 
bl.a. arbetat som lärare och verksamhets-
ledare/teknikpedagog på KomTek Järfälla.

Annika Rickard...
...är processledare i ENTRIS 2.0 och 
ansvarig för ledarskap- och coachnings-
utbildningar. Hon driver även företaget K&R 
EDUCATION, tillsammans med Marie Kniest 
som bl.a. arbetar med entreprenöriallt lärande 
och coaching.

Jan-Åke Johansson...
...arbetar på Kommunförbundet Skåne med 
övergripande skolfrågor angående gymnasie- 
och vuxenutbildning. Han har tidigare varit 
skolledare och lärare i Malmö. 

Mariaskolan...
...har utvecklat ett samarbete med företagare i 
Skurup med omnejd vilket påverkat elevernas 
lärande positivt. Företagarna i kommunen 
har uppskattat arbetet och efterfrågar fortsatt 
samverkan.

Siv Wilborgsson...
...arbetar på Kommunförbundet Skåne med 
inriktning utbildningsfrågor samt är projektan-
svarig för ENTRIS 2.0. Tidigare har hon bl.a. 
arbetat som utvecklingsledare och högskole-
adjunkt inom lärarutbildningen.

Claes Schmidt/Sara Lund...
...är inspiratör, entreprenör och f.d. marknadschef. Hen blev känd som ”Sara Lund” över hela landet när hen 
”kom in” som transvestit 2003. Hen föreläser alltid som ”Sara”. Dels för att hen är transperson, men också för 
att det utmanar åhörarens sätt att tänka. Claes fick ”Stora Talarpriset” i februari 2011 och har just kommit ut 
med boken ”Från Man till Människa”, www.saralund.se/Boken.html.


