FORMA FRAMTIDEN
Spännande framtidsjobb
Snart är det dags för dina elever att göra sitt val inför gymnasiet. Hur många av dem vet
vad de vill bli efter skolan? Och vet de vilka möjligheter som finns?
Den 6 till 9 maj inbjuds elever, årskurs åtta i Sjuhärad till FORMA FRAMTIDEN, en arena där
lokala företag och elever möts. Din klass bjuds in för att under en halvdag, 9-12 eller 12:3015, få möjlighet att se hur deras möjliga framtidsjobb skulle kunna se ut.
Eleverna får möta företagsrepresentanter och gymnasieelever från regionens certifierade
teknikcollege som informerar och inspirerar. Fokus under dagen är teknik och några av de
yrken som finns inom området efter avslutade gymnasiestudier och/eller högskoletid. Det
blir en dag med möjlighet att prova på många olika aktiviteter. Fokus kommer att ligga på
industrins digitalisering och grafisk teknik och design.
På plats finns även två huvudstationer från Smarta fabriker http://www.smartafabriker.se/
som låter eleverna ta del av framtidens industri. Studenter från Chalmers och Göteborgs
tekniska college visar och förklarar.
Vi som arrangerar aktiviteten med stöd av Västra Götalandsregionen är; Teknikcollege
Sjuhärad och Navet science center tillsammans med Smarta Fabriker.
Var:
Kuben, Navet Science Center
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
Transport: Transport ombesörjer varje enskild skola. Teknikcollege Sjuhärad kan eventuellt
hjälpa till med resekostnader upp till 5 000 kr (om sökta medel för denna kostnad beviljas)*.

Anmälan:
Till info@navet.com eller 033 – 41 00 09

Tjejkväll onsdag 8 maj
Under onsdagskvällen bjuder vi in till en kväll för och med tjejer! Inspireras av kvinnliga
förebilder inom teknikområdet från universitet och näringsliv. Mingel, miniföreläsningar och
utställning. Vi bjuder på enklare tilltugg och härlig stämning. Start klockan 17.00-19.00.

FORMA FRAMTIDEN
Kontaktuppgifter:
Teknikcollege Sjuhärad
Johan Drotz, processledare
Teknikcollege Sjuhärad
*Frågor rörande resekostnader hänvisas till
e-post: johan.drotz@boras.se
tel: 0768-88 81 25
Administrativt ansvarig NAVET
Anita Holmqvist
e-post: anita.holmqvist@navet.com
tel: 033-41 00 09, 0709 – 39 16 33
Projektledare Smarta fabriker
Johan Bengtsson
e-post: johan.bengtsson@gtc.com
tel: 070-8581968

Medverkande och stödjande partners:

