
Handlingsplan

fö  b d    l f  fö  för byggandet av en plattform för 
entreprenöriellt lärande

från förskola – åk 9
i Gällivare kommun



Bakgrundg

Gälli are ko uns näringsli  är räglat a  Gällivare kommuns näringsliv är präglat av 
gruvverksamhetens starka ställning.
Ny- och småföretagandet har traditionellt varit av lågt Ny och småföretagandet har traditionellt varit av lågt 
intresse.
För många barn och ungdomar saknas en naturlig 
k li  ill fö dkoppling till företagande.
Företagare saknas som förebilder.
Kommunen har sett behovet av att stärka ungdomars Kommunen har sett behovet av att stärka ungdomars 

kunskaper om företagande och näringsliv såsom en 
nyckelfaktor för näringslivsutveckling 



Entreprenörsskapp p

k h dl bEntreprenörskap handlar inte bara om att starta 
företag. 
Entreprenörskap kan likställas med 
entreprenöriella egenskaper som bland  annat entreprenöriella egenskaper som bland  annat 
handlar om att tänka nytt, se möjligheter och 
lösa problemlösa problem. 



Entreprenöriellt lärandep

kl h l kAtt utveckla och stimulera kompetenser som att 
ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till 
handling…
Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och 
samarbetsförmåga
Sa arbeta ed o ärlden  erklighetsSamarbeta med omvärlden, verklighets-
anknutet, samverkan med arbetslivet



Samverkan

k k l llGenom projektet ENA ska eleverna i Gällivares 
skolor ges möjligheter för ett entreprenöriellt 
lärande.
ENA står för Entreprenörskap Nätverk Arena ENA står för Entreprenörskap Nätverk Arena 
och drivs av Teknikens Hus
Sa erkan sker ä en ed E andu  ochSamverkan sker även med Expandum och
Ung Företagsamhet



Planeringg

S i i i  i f  d l  fö  k  h lä  Seminarieserie i fyra delar för rektorer och lärare 
från förskoleklass till årskurs 9
1. 19/8-2011.Upptaktsträff för all personal med 
föreläsaren i entreprenörskap Per-Gunnar 

llbHallberg
2. 28/9-2011. Första planeringsträffen med p g
grupper från olika skolor
3. 3/11-2011. Utvecklingsarbetet startarg
4. Prel 15/2- 2012. Grupperna redovisar sina 
resultat för ledning i Barn- utbildning och resultat för ledning i Barn utbildning och 
kulturnämndenoch Expandum



Planeringg

å k kUtmana årskurserna 8 i entreprenörskap
Tillsammans med Gällivares årskurs 8:or, ,
Malmens friskola årskurs 8 och näringslivet 
skapa en entreprenörsvecka.skapa en entreprenörsvecka.
Veckan avslutas med work-shop där resultaten 
redo isas för all änhet  ele er  föräldrar och redovisas för allmänhet, elever, föräldrar och 
kommunfullmäktige.
Bästa företagsidé kommer att utses



Mötesplatsp

l l k d k l hEn naturlig plats i kommunen där skola och 
näringsliv kan mötas för samverkan är 
näringslivets ”frukostmöten”



Arbetsgruppg pp
Kjell Wallgren förvaltningschef
Carin Sundström verksamhetsplanerareCarin Sundström verksamhetsplanerare
Kjell Åke Johansson Expandum
Jerry Gundmalm Expandum
Jenny Holmgren Ung Företagsamhet
Malin Brändström, projektledare ENA, Teknikens Hus
Eva Jonsson vice verksamhetschef Teknikens Husva Jo sso  v ce ve sa etsc e  e e s us
Mats Johansson rektor Tallbackaskolan
Ingegerd Strandelin rektor Tallbackaskolan
Eva Marie Nylander rektor MariaskolanEva-Marie Nylander rektor Mariaskolan
Karin Eriksson rektor Hedskolan
Gun-Mari Wikman rektor Sjöparksskolan

l lLiselotte Augustsson rektor Sjöparksskolan
Magnus Svensson rektor Myranskolan
Ingrid Krigsman rektor Hakkasg g


