Hej!
Jag heter Johny Ericsson och jag arbetar som lärare på Handels- och administrationsprogrammet på
Vasagymnasiet Arboga.
Har du hört talas om Ung företagsamhet och vill du och företaget bidra med kunskaper för att hjälpa
ungdomar på Vasagymnasiet, att bli duktiga inom entreprenörskap och företagande?
Inför hösten 2020 ska det startas upp ett samarbete/nätverk mellan Vasagymnasiet, Näringslivs &
Turismenheten Arboga, Sparbanken Västra Mälardalen, Saab och andra företag i kommunen.
Har du och dina kollegor möjlighet att på något sätt bidra med kunskap och stöd i det här samarbetet, så
skulle det betyda oerhört mycket för ungdomarnas utveckling och de kommer att få möjlighet att lära sig av
människor med hög kompetens inom sina områden.
Vill du vara med och inspirera ungdomar och samtidigt få den målgruppens input om saker som de tycker är
viktiga? Då skulle jag vara väldigt tacksam om du läser igenom de alternativ som finns och att du fyller i en
anmälan om intresse eller deltagande som ligger som länk vid punkt nummer tre på nästa sida.

Har du frågor, är du välkommen att maila, ringa eller boka ett möte.
Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar,
Johny Ericsson
Mail: johny.ericsson@edu.arboga.se
Telefon: 070 - 966 70 15

Se nästa sida för mer info via länkar

Till hösten 2020 kommer det finnas tre alternativ för att stötta eleverna under deras UF-resa.

1.

Medlem i Arboga UF:s rådgivarnätverk.
Stötta ungdomarna med kompetens inom UF:s processområden.: Starta, Driva, Avveckla.

2.

Registrerad rådgivare för ett UF-företag
Här blir du kopplad till ett enskilt UF-företag och jobbar nära medlemmarna under hela UF-året.

3.

Anmälan om intresse och deltagande.

Det här projektet drivs i ett samarbete med:

Kontaktuppgifter:
Johny Ericsson
Lärare Handels- och administrationsprogrammet.
johny.ericsson@edu.arboga.se
www.vasa.se

Kontaktuppgifter:
Tobias Gillberg
Näringslivschef
tobias.gillberg@arboga.se
www.arboga.se
Annica Gustafsson
Näringslivsutvecklare
annica.gustafsson@arboga.se
www.arboga.se

Och Ung företagsamhet Västmanlands guldsponsorer:

Kontaktuppgifter:
Freddie Rosander
Privatrådgivare
freddie.rosander@sparbankenvm.se
www.sparbankenvm.se

Kontaktuppgifter:
Fredrik Neuman
Saab Tekniska Gymnasium STG
fredrik.neuman@saabgroup.com
www.saabgroup.com

