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Vill med detta utskick informera om förstudien ”Norsjöbygdens Företagsarena”. Projektägare är Norsjöbygdens 

Företag. Förstudien är ett av de projekt som blivit beviljade projektmedel inom Skellefteå Älvdal. 
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Förstudien avslutas i juni 2018 och ska ligga till grund för föreningens fortsatta arbete kring 

näringslivsutveckling. Vill här lyfta fram två av de fyra områden som förstudien innefattar. 

SAMARBETE SKOLA-NÄRINGSLIV 

Är ett område som vi arbetat med tillsammans med rektorer från samtliga nivåer, studie- och 

yrkesvägledare samt tillväxtchef. Arbetet har lett fram till en handlingsplan för samarbete 

mellan skola och näringsliv. Handlingsplanen har antagits i Kommunstyrelsen 2018-03-13. 

Ett syfte med handlingsplanen är att förtydliga och förenkla arbetet och förväntningar för 

såväl elever, lärare och företag. Handlingsplanen innefattar hela skolan. förskola 1-5 år, 

grundsärskolan, grundskola F-9, fritids samt introduktionsprogram Norsjö Gymnasium. 

Handlingsplanen finns bland annat att läsa på www.handelsplatsnorsjo.se/handlingsplan 

Framtidsdagar 

En av aktiviteterna i handlingsplanen är Framtidsdagar – 2 dagar med studiebesök och 

workshops. Elever och lärare besöker företag inom privat och offentlig verksamhet.  

9-10 november 2017 genomfördes Framtidsdagar. 44 studiebesök genomfördes.  

4 Workshops genomfördes inom ämnen Företagande och entreprenörskap, Kvinnlig och 

manlig arbetsmarknad, Norsjö kommun som arbetsgivare, Framtidsutbildningar. 

ÖKAD KÄNNEDOM – NYA MÖJLIGHETER 

Den 3 maj 2017 genomfördes ”Företagssoffan” i soffan satt representanter från näringsliv, 

Arbetsförmedling och Norsjö kommun. Kvällens frågeställningar var: Varför handla lokalt, 

jobb finns men var är arbetskraften, behövs mötesplatser? Många bra åsikter kom fram 

under kvällen som vi jobbat vidare på. T ex gjordes en insamling från ortsbefolkningen om 

deras synpunkter på den lokala handeln, samarbetet med handeln har utvecklats genom 

frukostmöten och kampanjer. Arbete pågår med att utveckla befintliga mötesplatser och 

skapa nya. Viktigt att vi lär känna varandra och varandras utbud, så vi gör affärer med 

varandra och marknadsför varandras verksamheter. Den 14 juni 2018 anordnas en 

företagsträff där kvällens tema är Mötesplatser. 


