
Yrkesmässan 2022 
Den 22 november är det dags för Yrkesmässan. Syftet med 
Yrkesmässan är att öka elevens medvetenhet inför kom-
mande gymnasieval. Eleverna ska få information om hur 
arbetsmarknaden fungerar och i organiserad form få möj-
lighet att träffa olika organisationer samt yrken. Målet är 
att vidga elevens perspektiv om olika yrken inför kommande 
gymnasieval och att öka motivationen till studier kopplat 
till yrkesval. Mässan ska stärka kopplingen mellan skola och 
arbetsliv. Därför arrangerar Falu kommun i samverkan med 
Falun Borlänge-regionens projekt arbetsmarknadskunskap 
en yrkesmässa under Företagarveckan i november. Yrkes-
mässan är obligatoriskt för samtliga elever i årskurs 8 och 
ska vara en kick-start inför kommande gymnasieval.

Yrkesmässan ger företagen och framtidens medarbetare en 
möjlighet att mötas och hjälper samtidigt skolan att sätta 
undervisningen i ett sammanhang. I en föränderlig om-
värld krävs att elevernas valkompetens tränas och för att 
kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden 
behövs en inblick i yrkeslivet. För att eleverna ska skaffa 
sig en så bra bild som möjligt av hur arbetsmarknaden 
ser ut, genomför eleverna Yrkesmässan tillsammans med 
lärare och olika företag/organisationer. Yrkesmässan är till 
för samtliga grundskolor i Falu kommun, både kommunala 
skolor och friskolor. Även elever från gymnasiets introduk-
tionsprogram erbjuds att delta. Till grund för aktiviteten 
Yrkesmässa ligger Läroplanen för grundskolan (Lgr 22). 

Välkommen till Yrkesmässan 22 november
Det börjar bli dags för Yrkesmässan, här följer information om vad som händer på plats  
på Kulturhuset tio14, där Yrkesmässan går av stapeln.

Tid och plats 
Tisdagen 22 november kl 9.15–14.55,  
Kulturhuset tio14, Falun. 

Hålltider:
09.15–09.30 Kick-on 
09.40–10.55 Företagspresentationer
11.05–11.15 Kick-off

Förmiddagsfika finns tillgängligt 09.15–11.15  

13.00–13.15 Kick-on
13.20–14.35 Företagspresentationer
14.45–14.55 Kick-off

Eftermiddagsfika finns tillgängligt 13.00–14.55 

Aktiviteter på Yrkesmässan 
• Kick-on- och Kick-off-föreläsning  

• Företagspresentationer

• Montermingel 
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Mer information på nästa sida.



Elevprogram
Under mässan kommer det finnas ett begränsat antal 
platser för respektive företagspresentation, vilket innebär 
att det är först på plats som gäller för eleverna. För att 
underlätta för eleverna att orientera sig under mässan 
kommer de bli tilldelade nyckelband med ett schema för 
dagen, där de kan se vilka rum företagspresentationerna 
kommer hållas i och vilken tid. Nyckelbanden kommer att 
delas ut av respektive studie- och yrkesvägledare innan 
mässan går av stapeln. 

Information angående elever med  
skyddad identitet
Under Yrkesmässan kommer massmedia finnas på plats 
för att uppmärksamma eventet. Kulturhuset Tio14 är en 
allmän plats, och vi kan inte utestänga massmedia från 
platsen. Men vi kommer självklart att göra massmedia med-
vetna om att det kan finnas elever med skyddad identitet 
på plats, och be dem ta hänsyn till detta. Vi kommer därför 
att hänvisa media till en specifik tid för att ta bilder och 
filma mellan kl. 10.00–10.30. Detta möjliggör för eleverna 
att gå undan för att undvika kontakt med massmedia. Vi ser 
gärna att mentorer informerar vårdnadshavare gällande 
detta. 

Att tänka på
Under dagen ser vi gärna att ni lärare finns tillgängliga 
för att vid behov kunna vägleda samt engagera eleverna. 
Tillsammans hjälps vi åt att motivera eleverna till att delta 
aktivt under dagen. 

Vill du veta mer om mässan?  
Läs mer och ta del av lärarhand ledning till Yrkesmässan på 
falun.se/yrkesmässanskolan
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http://falun.se/yrkesmässanskolan

