
 Inbjudan till 
studiedag

29 - 30 september  
Bodens Energi Arena



Rekryteringsmässan FUTURE NORRBOTTEN med 
samarbetspartners bjuder in elever från årskurs 9 
till Sveriges största prova - på-mässa på Bodens 
Energi Arena den 29 - 30 september  2022.

Att som elev i årskurs 9 få information om de olika 
gymnasieutbildningarna som erbjuds i Norrbotten 
samtidigt som man får träffa företagen som efter 
utbildningarna erbjuder framtidens jobb är det som 
erbjuds besökarna på FUTURE NORRBOTTEN, att 
få möjlighet att prata med de som jobbar inom olika 
branscher och samtidigt få prova på olika praktiska 
övningar som att köra olika simulatorer och riktiga 
maskiner, samt lösa andra tekniska och kluriga 
tester både digitalt och praktiskt som representerar 
olika yrken borde vara ett bra underlag för att kunna 
göra rätt val inför framtiden. Att få prova på är den 
röda tråden i FUTURE NORRBOTTENS erbjudan-
de till länets ungdomar under dessa dagar

FUTURE NORRBOTTEN bjuder därför tillsammans 
med våra samarbetspartners in elever från årskurs 
9 till en unik studiedag torsdag den 29:e eller 
fredag den 30:e september, mässan kommer även 
att vara öppen för allmänheten bägge dagarna så 
att alla intresserade får möjlighet att se vad 
Norrbotten kan erbjuda i form av utbildningar och 
jobb i framtiden. Arrangören förbehåller sig rätten 
att fördela vilken dag just er skola får komma, men 
önskemål försöker vi självklart att uppfylla.

FUTURE NORRBOTTEN står tillsammans med 
våra samarbetspartners för kostnaden till en buss 
med ca 45 platser till anmälda skolor, samt lunch 
och inträde till mässan för samtliga elever och lära -
re. om anmäld skola vill boka fler bussar sker detta 
enligt ök med projektledaren för självkostnadspris 
All beställning och planering av busstransporterna 
sker av projektledaren i samråd med berörda skolor

Anmälan
Anmälan sker genom att ni anmäler ert intresse till 
projektledaren via mejl till ulf@foretagscoaching.se 
som sedan kontaktar er för mer information.  Vi 
hälsar alla välkomna till en studie- och friluftsdag 
med viktig information för framtida val!

Med vänliga hälsningar
Ulf Sandström
Projektledare FUTURE NORRBOTTEN 2022 Mobil 
070-608 42 31 eller ulf@foretagscoaching.se.

PÅ FUTURE NORRBOTTEN HITTAR DU UTBILDNINGAR SOM GER JOBB 
OCH SOM LÄGGER GRUNDEN TILL DIN FRAMTID I NORRBOTTEN.
Samarbetspartners Future Norrbotten 
29 - 30 september 2022. 




