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Innehåll
Vision
My Dream Now skapar inspirerande samverkan mellan
skola och arbetsliv. Vår vision är att alla unga ska känna
sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och
drömmar. Vi prioriterar områden med stor potential,
där det är högre arbetslöshet och många unga saknar
vuxna förebilder i arbetslivet.
Vi pratar konsekvent om områden med stor potential
för att vi vill vända på den uttjatade mediebilden där
områden i städer ofta benämns som “utsatta områden”
och oftast endast förknippas med problem. I rapporten
använder vi ibland begreppet “utsatt område” när vi
hänvisar till rapporter med statistik från specifika
områden med den benämningen.
I denna rapport redogör vi för verksamhetsåret 20/21 och
visar hur vår verksamhet har effekt och gör skillnad.
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Sammanfattning
Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till
jobb och drömmar. Vi skapar inspirerande samverkan mellan skola och arbetsliv.
Vi prioriterar områden med stor potential där arbetslösheten är hög.
Utmaningar som motiverar oss

Vår metod: Ett team med fyra frivilliga
klasscoacher från olika arbetsgivare träffar
- Hög ungdomsarbetslöshet. Under 2019 var en klass 2-4 gånger per år och genomför
det totalt i Sverige 65 000 unga som varken övningar med vår metodik under två timmar.
arbetade eller studerade i åldern 15-24 år.
Elever får besöka arbetsplatser på två
Ungdomsarbetslösheten är dubbelt så hög timmars studiebesök och längre besök s k
i den typ av områden vi prioriterar, som i
branschdagar.
övriga landet.
- Elever får sällan kunskap och kontakt med Vår förändringsteori är att vår metod har
arbetslivet via skolan. Det drabbar framför
en positiv effekt i det korta perspektivet,
allt elever som bor i områden med stor
då eleverna tack vare vårt program blir mer
potential.
motiverade i skolan, får en bättre förståelse
för arbetslivet och ökad förmåga att ta sig
- När de eleverna inte får förebilder och
till jobb.
känner till möjligheterna i arbetslivet tappar
Det är då sannolikt att det långsiktigt leder
de lätt motivation i skolan. De eleverna får
till minskad arbetslöshet för unga som
även sämre förmåga att ta sig till jobb när de
deltagit i aktiviteter med My Dream Now.
inte känner till betydelsen av t.ex kontakter,
referenser och organiserade fritidsaktiviteter
för att ta sig
till jobb.

"Det var skönt och prata med någon
om sina mål"
- Elev årskurs 7
"Det bästa var att få träffa
klasscoacherna, göra en rolig övning och
känna att man inte behöver lägga sina
drömmar åt sidan!"
- Elev, årskurs 8

Höjdpunkter
Vi har genomfört ett helt läsår av digital samverkan mellan skola och arbetsliv. Under
pandemitider är det viktigare än någonsin att vi fortsätter jobba för att fler unga får
känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar!

Vi har samarbetat med 11 skolor och 44
klasser i Stockholm, Botkyrka, Uppsala,
Göteborg och Malmö.

121 frivilliga klasscoacher som
genomförde 119 träffar mellan skola och
arbetsliv.

Vi träffade
1046
elever digitalt

Vi engagerade 41
betalande partners.

11 skolor
och 44 klasser

Hur tar vi reda på om vi gör skillnad?
För att mäta effekt och se om vi verkligen gör skillnad, utgår vi från den
effekttrappa och de begrepp som nu etableras som standard för
effektmätning i sociala företag.
1. Vilka är problemen och vad
kan man göra åt dem?
Vilka är problemens rotorsaker och
målgruppens behov? Vilken är vår
förändringsteori - vilken förändring vill vi
åstadkomma genom vilken insats?
2. Vad har vi gjort?
Hur stor insats, hur mycket aktivitet har vi
presterat för hur många?
Vilken är vår prestation?

4. Vad fick det för effekt?
Hur stor del av utfallet är ett resultat av
insatserna, vad hade inträffat ändå? Vilken
är alltså vår effekt?
5. Var det värt tiden och pengarna?
Vilka blir de monetära besparingarna och
vinsterna för individ och samhälle? Vilken
blir den sociala avkastningen?

3. Vad blev det för resultat?
Vilken förändring, vilket utfall har
det resulterat i? Vilket utfall kan vi anta
utifrån intervjuer, kvalitativ metod? Vilket
utfall har vi kunnat mäta med kvantitativ
metod?
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Vilka är utmaningarna för unga och samhället?
fullständiga gymnasiebetyg riskerar lång tid Fördomar och diskriminering av människor
i arbetslöshet.4
med utländsk bakgrund förekommer
idag på arbetsplatser, framför allt på
Arbetslösheten 2019 var 6 gånger högre arbetsplatser med bristande mångfald. En
rapport från Länsstyrelsen Stockholm visar
för lågutbildade än för de med minst 3 års
att strukturell diskriminering utifrån hudfärg
Hög arbetslöshet kan orsakas av brist på
eftergymnasial utbildning.
berör en omfattande del av befolkningen
arbetstillfällen.
Men
statistiken
visar
det
År 2019 var det 65 000 personer i åldern
i dag. Tydliga kopplingar kan ses mellan
motsatta.
15-24 år (5,6 %), som varken arbetade eller
Av alla arbetslösa mellan 15-74 år med
inkomst och hudfärg, oavsett utbildning.6
studerade.
endast förgymnasial utbildning, var drygt
I stället uttryckte 72 % av företag 2017
70 % utrikesfödda.
Forskning visar att utländskt namn
18 000 av dessa är i åldern 15-19 år (3.1 att de hade svårt eller mycket svårt att hitta
tycks spela roll i anställningsprocesser.
arbetskraft.
%) och 47 000 är i åldern 20-24 år (8 %).
Avsaknad av förebilder och brist
Sökande med utländskt namn som
på motivation i skolan orsakar dåliga
lagt in sitt CV i databasen MittCV på
Utöver detta är brist på personer med
studieresultat.
Mellan maj 2019 och maj 2020 ökade
Arbetsförmedlingens hemsida hade färre
arbetslöshetstalet för unga i åldern 15-24 år rätt attityd och engagemang vid rekrytering
kontakter med arbetsgivare än sökande
3
1
en stor utmaning.
med 6,1 %.
Andel behöriga till gymnasiets
med svenskklingande namn. Ett ickeyrkesprogram efter årskurs 9 i utsatta
nordiskt namn ledde till nästan 25 procent
Vilka är bidragande faktorer till
områden är 70 % och i övriga Sverige 87 %. färre kontakter.7
Dubbelt så hög ungdomsarbetslöshet i
ungdomsarbetslöshet i områden med stor
Sveriges 61 utsatta områden jämfört med
potential?
övriga Sverige. 4,7 % i åldern 18-24 år är
Andelen som tar en examen inom fyra år Begränsade yrkesmöjligheter
öppet arbetslösa och 8,7 % i åldern 25efter påbörjade gymnasiestudier är 46 % för På grund av den höga arbetslösheten
Låg utbildningsnivå och utländsk
29 år. I övriga Sverige är siffrorna 2,7 %
boende i utsatta områden och 73 % i övriga saknar många unga vuxna förebilder i sin
bakgrund ökar risken för långvarig
respektive 3,8 %.2
Sverige.5
närhet som har jobb som de trivs med. I
arbetslöshet.
Sveriges 61 utsatta områden förvärvsarbetar
61 % av befolkningen i ålder 20-64 år. I
Diskriminering av unga med utländsk
Unga med utländsk bakgrund och utan bakgrund på arbetsmarknaden
övriga Sverige 80 %.8
Områden med stor potential lider av hög
arbetslöshet bland unga. Idag ser vi dubbelt så hög arbetslöshet bland
ungodmar i Sveriges utsatta områden jämfört med övriga Sverige.
Siffrorna fortsätter att stiga.

-

-

-

-

6

1. SCB AKU, 2020.
2 Fakta för förändring, 2019.
3. Svenskt Näringsliv, Rekryteringsenkäten, 2018.
4. IFAU, 2016:1.

5. Fakta för förändring, 2019.
6. Länsstyrelsen Stockholm, 2018:21.
7. IFAU,2010.
8. Fakta för förändring, 2019.

-

Detta leder även till att unga har svårare
att förstå kopplingen mellan att sköta sina
studier idag och få ett jobb i framtiden.

sjukhus. Få unga från områden med stor
potential har därför en uppfattning av vad
de kan jobba med.

Avsaknad av förebilder och kontakter i
arbetslivet
Forskning visar att ungas yrkesval begränsas
av stereotypa uppfattningar och förenklade
föreställningar om yrken. Anställningsbarhet
väger tungt och ungdomar beskriver det
som riskfyllt att välja utifrån intresse, om det
är normbrytande.

Kontakter i arbetslivet
Elever från områden med stor potential,
där arbetslösheten bland vuxna är hög, har
inte många kontakter i arbetslivet som kan
hjälpa dem till jobb.

Ungdomar beskriver ofta framtiden som full
med stängda dörrar, att det är för sent att
välja yrkesbana efter att valen till gymnasiet
är gjorda.9
Ingen vägledning för ungdomar
Skolinspektionen konstaterar att eleverna
normalt inte får den “vägledning i vid
bemärkelse” som de har i uppdrag att ge
eleverna enligt läroplanen.

Skolan tar då inte sitt kompensatoriska
uppdrag, för att kompensera för socioekonomiska skillnader inom det området.10
Få ungdomar har besökt arbetsplatser som
olika typer av kontor, industrier, lager och
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9. Att förstå ungdomars identitetsskapande, 2014.
10. Skolinspektionens rapport, 2013:5.
11. Arbetslöshetsrapporten, 2020.
12. Svenskt Näringslivs Rekryterings-enkät, 2018.

unga med meningsfullhet, en känsla av
sammanhang, avancerade färdigheter av
olika slag och med en medvetenhet om
möjligheterna att aktivt påverka samhället.14

I områden med stor potential är det
mindre vanligt att vara med i en förening
och att delta i musik- och kulturskolan.
Orsakerna kan ses i att föräldrarna inte
bär på erfarenheter från föreningsliknande
Utan kontakter i arbetslivet är det svårare att verksamhet och att de bor i områden med
14
få jobb. Idag får 6 av 10 jobb via kontakter ett relativt lågt föreningsutbud.
och 1 av 10 via Arbetsförmedlingen11 De
flesta unga får jobb via informella kontakter
och vart tredje företag uppger att informella
kontakter och nätverk är den kanal som
fungerar bäst.12
En aktiv fritid
Få unga har en organiserad fritid och missar
då chanser till att utveckla kompetenser
och erfarenheter som många arbetsgivare
efterfrågar. Många rekryterare och
karriärcoacher betonar vikten av att ha en
aktiv fritid eller ett ideellt engagemang för
att få ett jobb.13
Allt fler forskningsresultat visar på stora
potentiella fördelar och egenvärden
av fritidsaktiviteter och en så kallad
deltagarkultur, då det sägs kunna förse
13. Publikt, 2014.
14. MUCF, 2014.

Kontakter
Motivation

"Det bästa var att få träffa
klasscoacherna, göra en
rolig övning och känna att
man inte behöver lägga
sina drömmar åt sidan!"
- Elev, åk.8

Pandemins påverkan för unga och samhället
My Dream Nows arbete har kanske varit viktigare under detta läsår än tidigare.
Pandemin har påverkat vårt samhälle i stort och, så klart, även unga.
I Fryshusets rapport ”Ungas röster i
Pandemin” som baseras på enkäten ”Ditt
Covid-liv” upplever 69 % av de 1102 unga
att deras utbildning har påverkats negativt
och flera uttrycker att deras betyg har
försämrats. Många unga oroar sig inför
framtiden och hur pandemin kommer
att påverka deras fortsatta studier och
möjligheter att få jobb. De upplever även
att distansundervisningen har gjort att de
presterat sämre i skolan.15
”När skolan stängdes flyttade också det
välkända monstret “stress” hem till oss alla
och gömde sig under våra sängar för att
vara konstant närvarande i våra liv.”
- Ester J A Andersson, elev på Fryshusets
gymnasium

Pandemin har gjort det svårare för unga
som går ut gymnasiet att få ett jobb.
Ungefär 70 % av de som examinerades från
yrkesprogrammen för tre år sedan hade ett
jobb våren 2020, 10 procentenheter färre
jämfört med 2017. Av de examinerade som
studerade vidare uppgav drygt 60 % att
deras studier hade eller skulle påverkats
negativt.

Fryshuset betonar i sin rapport att:
” Skolan är en av de viktigaste
byggstenarna i samhället. Skolan behöver
fånga upp och inkludera alla unga och
förbereda dem för framtiden. Det här ser vi
som en av de mest betydelsefulla främjande
Idag är prognosen över
insatserna för att motverka utanförskap.”
ungdomsarbetslösheten osäker, men den
är högre än vad den varit på länge. I juni
I en rapport från IFAU (2020) klargörs
2020 beräknade Arbetsförmedlingen att
betydelsen av att övergången från skolan
till arbetsmarknaden fungerar väl, eftersom arbetslösheten bland unga skulle uppgå till
13 respektive 15,2 % under 2020 och 2021.
det är viktigt för ungas framtidsutsikter på
arbetsmarknaden.

Tidigare forskning har visat att unga som
går ut skolan under en lågkonjunktur har
sämre arbetsmarknadsutfall än andra unga
och dess effekter kan kvarstå upp till ett
årtionde efter arbetsmarknadsinträdet.16

Statistiken visar tydligt vilka
som drabbas värst. Enligt SCB:s
arbetskraftsundersökningar uppgick
arbetslösheten bland utrikesfödda till
18,8 % år 2020. Bland inrikesfödda var
motsvarande siffra 5,1 %.17
Det är kanske viktigare idag än
någonsin att unga får den ökade
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15. Fryshuset, 2021.
16. Raaum and Røed,2006; Kahn, 2010; Oreopoulos m fl.,
2012.
17. Ekonomifakta, 2021.

18. Scb, 2021.
19. Barn och unga under coronapandemin, 2021:2.

kunskapen om arbetsmarknaden och
jobbsökningsprocesser. Dessutom behövs
stöd och vägledning för att de ska våga
drömma, tro på sig själva och känna sitt
värde i samhället. Framför allt i områden
med stor potential, där många unga saknar
vuxna förebilder i arbetslivet.18 & 19

Utbildning

FNs globala hållbarhetsmål
För att vi gemensamt ska bygga
ett hållbart samhälle är flera sociala
utmaningar och lösningar definierade i de
Globala målen.

genomsnittet för de 40 procent av
befolkningen som har lägst inkomst.
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk
inkludering. Till 2030 möjliggöra och
verka för att alla människor, oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet,
Nedan tar vi upp de mål och respektive
underrubrik där My Dream Now mest tydligt ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det
bidrar.
sociala, ekonomiska och politiska livet.
4. God utbildning 4.4 öka antalet personer
med färdigheter för ekonomisk trygghet:
Till 2030 väsentligen öka det antal
ungdomar och vuxna som har relevanta
färdigheter, däribland tekniska färdigheter
och yrkeskunnande, för sysselsättning,
anständigt arbete och entreprenörskap.
8. Anständiga arbetsvillkor
8.6 Främja ungas anställning, utbildning
och praktik: Till 2030 väsentligt minska den
andel ungdomar som varken arbetar eller
studerar.
10. Minska ojämlikhet
10.1 Minska inkomstklyftorna Till 2030
successivt uppnå och upprätthålla en
inkomsttillväxt högre än det nationella
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16. Fredliga och inkluderande samhällen
16.1 minska våld, 16.2 skydda barn mot
våld.16.4 bekämpa organiserad brottslighet.

Barnkonventionen definierar barn och
ungas rättigheter.
Där finns flera rättigheter som vi i Sverige
idag inte lever upp till och som vi genom
vårt program jobbar för att tillgodose:
28. Barnets rätt till utbildning. göra
utbildnings- och yrkesrelaterad information
och vägledning tillgänglig och åtkomlig för
alla barn

29. Barnets utbildning ska syfta till att:
utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om
17. Genomförande och globalt partnerskap. personlighet, anlag och fysisk och psykisk
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap.
förmåga.
Uppmuntra och främja effektiva offentliga
och offentlig-privata partnerskap samt
partnerskap inom det civila samhället
Klicka här för mer info
vilka bygger på erfarenheterna
från andra partnerskap och deras
finansieringsstrategier.
Barnkonventionen som blev lag
Den 1 januari 2020 blev även FNs
barnkonvention lag i Sverige.

Vad gör vi åt problemet?
För att åstadkomma förändrigar för ungdommar i områden med stor potential
har My Dream Now skapat flera olika initiativ.

De faktorer vi framförallt kan påverka är

-

Motivation i skolan, tack vare förebilder
och inspiration från arbetslivet och vuxna
som tror på ungdomarna och deras
potential.

-

Kunskap om olika möjligheter i
arbetslivet.

-

- Studiebesöken ingår i
- Vi utvecklar metodik och skriver program
klasscoachprogrammet. Elever får ofta
så att klasscoacherna kan genomföra
Förståelse för värdet av att delta
engagerande och motiverande övningar med besöka deras klasscoachers arbetsplatser
i organiserade fritidsaktiviteter och
eleverna under 2 timmar per klasscoachträff. och även se andra arbetsplatser utefter
motivation att hitta fritidsaktiviteter de gillar.
klassens intresse.

-

My Dream Nows program
Klasscoachprogrammet

- Vi utbildar frivilliga medarbetare från
Kontakter i arbetslivet och förmåga att få olika företag och arbetsgivare, så kallade
kontakter.
klasscoacher. Klasscoacher kan även vara
högskolestuderande vuxna.
Förmåga att söka jobb.
- Vi skriver avtal med rektorer på högstadieoch gymnasieskolor där majoriteten av
Minska diskriminering och utmana
eleverna kommer från områden med
fördomar när vuxna i arbetslivet möter
stor potential och hög arbetslöshet där
begåvade ungdomar.
studieresultatet ligger under genomsnittet i
Sverige.

-
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- Vi koordinerar ett klasscoachprogram med besöker en arbetsplats under två timmar, då
lärare så att ett team med 3-5 klasscoacher de får träffa medarbetare med olika yrken
kan genomföra 2-4 klasscoachträffar per läsår och bakgrund, se olika arbetsmiljöer och
interagera med medarbetarna.
med samma klass.

Vår metodik bygger på olika teman där
klasscoacherna och eleverna med ett
gemensamt undersökande förhållningssätt
diskuterar drömmar, arbetsmarknad och
yrkesval.
I årskurs 9 och gymnasiet gör vi även
konkreta övningar i valkompetens till
gymnasiet och övar på söka jobb, genom
att skriva CV, personliga brev och rollspela
anställningsintervjuer.

- Vi arrangerar så kallade branschdagar där
elever under en dag få prova olika arbetsuppgifter i en specifik bransch, exempelvis
hotell-dag, bank-dag och IT-dag.
Case
- Elever får komma på lösningar på problem
som våra partnerföretag har, på riktigt!

- Företagen ger oss förslag på olika
Studiebesök och branschdagar
utmaningar som eleverna kan lösa.
Tillsammans med skolan skapar vi
-i skapar kontakt med arbetsgivare och bokar uppgifter med tydliga kopplingar till flera
kunskapskrav i olika ämnen.
in studiebesök. En grupp på 10-15 elever

Elevers möten med vuxna i arbetslivet
genom My Dream Nows aktiviteter ska
bidra till att eleverna får

-

Kunskap om olika jobb, arbetsgivare och
arbetsmiljöer. Elever kan känna efter vilka av
dessa som är inspirerande och vilka de inte
är intresserade av.

-

Förståelse för hur yrkesmänniskor
har tagit sig till olika jobb tack vare olika
utbildningar, erfarenheter och kontakter.

-

Förebilder i arbetslivet som inspirerar
eleverna.

-

Ökad motivation i skolan, som
kan öka sannolikheten till genomförd
gymnasieutbildning.

-

Bättre möjligheter att göra väl
underbyggda val till gymnasiet,
vilket ökar sannolikheten att fullföljer
gymnasieutbildningen med gott resultat och
kan sedan ta sig till jobb.
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-

Kompetens att söka jobb och förståelse
för hur olika rekryteringsprocesser kan gå
till.

Genomförd verksamhet
PRESTATIONER - LÄSÅR 2020/2021

1046
13

Elever

121

Klasscoacher

119

Klasscoachträffar

41

Partners

41

Studiebesök

Ett helt digitalt läsår
Pandemin har precis som för många andra satt stopp för vår ordinarie
verksamhet, eftersom vi skapar fysiska möten mellan grupper i samhället som
vanligtvis inte möts.
Vi har nu genomfört ett helt läsår av digital
samverkan och utvecklat digitala lösningar
för att kunna fortsätta jobba för att få fler
unga att känna sitt värde i samhället och
hitta egna vägar till jobb och drömmar.
Detta läsår har enbart bestått av digitala
aktiviteter, huvudsakligen digitala
klasscoachträffar och digitala studiebesök
där elever fått träffa klasscoacher via
videomöten. Både i situationer när
eleverna hade distansundervisning och när
eleverna var på plats på skolan. Vi har även
genomfört digitala klasscoachutbildningar
där vi har kunnat samla klasscoacher från
våra olika regioner.

eftersom även skolorna har haft många
utmaningar.
Statistik för läsåret 2020/2021
• Vi har samarbetat med 11 skolor och 44
klasser i Stockholm, Botkyrka, Uppsala,
Göteborg och Malmö.
• Vi träffade 1046 elever digitalt.
• Vi engagerade och utbildade 121 frivilliga
klasscoacher som genomförde 119 träffar
mellan skola och arbetsliv.
Varav 71 digitala klasscoachträffar,
41 studiebesök och 7 övriga digitala
aktiviteter så som Case-träffar och
debatter.

Eftersom vi enbart har kunnat erbjuda
digitala aktiviteter så har vi träffat
färre elever än vad vi brukar göra ett
normalår. Detta beror på att några av
• Vi engagerade 41 betalande partners och
våra samarbetsskolor inte hade tid eller
31olika arbetsplatser har tagit emot elever
möjlighet att vara med oss under detta läsår
på studiebesök digitalt.
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DIGITALA
STUDIEBESÖK

1046
DIGITALA TRÄFFAR

My Dream Now appen
Appen startades som ett initiativ av My Dream Now och har delvis finansierats av
Vinnova, men även backats av Post- och Telestyrelsen, PTS.
Appen har sedan vidareutvecklats
tillsammans med bl.a. Samsung. Arbetet
påbörjades redan 2017, men i samband
med vår digitala omställning de senaste
året var appen ett givet verktyg som vi
ville lägga resurser och tid på att lansera
bredare. Vi har bl.a. arbetat med att få
fler användare, både unga och vuxna, till
appen. Vi har också jobbat med att ta in
feedback för att kunna fortsätta att göra
förbättringar.

Möjligheten att lansera My Dream Nowappen har påverkats av coronapandemin
då vi inte har kunnat komma ut till skolor
och fritidsgårdar för att presentera appen
som vi hade tänkt men vi har under året
jobbat med att nå ut med appen på andra
sätt.

Vi har till exempel presenterat appen
digitalt för gymnasieklasser samt genomfört
en enkätundersökning. Enkätsvaren
tyder på ett positivt intryck av appen och
Appen fungerar som ett digitalt verktyg
samtliga unga som svarat uppfattar appen
för kontakt mellan ungdomar och vuxna.
som en bra plattform som de kan använda
Unga kan söka upp olika yrken, företag eller sig av vid behov av information om olika
universitet som de är nyfikna på och i en
jobb eller vid frågor kring olika utbildningar.
lista och på en karta kan de hitta kontakter Enkäten gav oss också värdefulla tips
på olika företag och skolor. Alla vuxna
på förbättringar och nya funktioner inför
kontakter i appen har frivilligt registrerat sig framtiden.
med Bank-ID för att kunna svara på frågor
via en chatt.
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”Appen tycker jag är bra och enkel att
använda från det jag sett. Jag skulle dock
vilja se kategorier på olika jobb vilket
skulle göra det lättare att hitta de jobb och
personer som man är intresserade av.”
”Av det jag sett är appen en bra sak för
ungdomar som behöver hjälp i det här
området.”
På våra sociala medier har vi spridit
information om appen både på Instagram
och LinkedIn för att få in fler användare.
Bland annat genom våra inlägg "Veckans
inspiration" på Instagram, där vi har lyft
fram ett flertal inspirerande förebilder som
alla skapat sig en profil i vår app.

Hej!
Med vår app är det enklare än
någonsin att hitta kontakter
i arbetslivet!
Du som arbetar eller studerar kan
här inspirera ungdomar
till att hitta sina vägar till drömjobb.

Just nu finns det 408 vuxna användare i
appen och 231 unga. 23 % av de unga i
appen har skickat en kontaktförfrågan till en
vuxen och fått svar på den:
9% av de unga har också skrivit till en
vuxen i chatten.

Värde för partnerföretag - intervjuserie
Under detta läsår har vi även fokuserat på partnerkommunikation.
Tillsammans med våra engagerade partners har vi skapat intervjuserier och olika
partnercase som fått spridning på sociala medier.
Vi har haft olika intervjuserier i flera
delar där vi har lyft våra klasscoacher
som berättar om upplevelsen av att vara
klasscoach, betydelsen av förebilder och
om möjligheten att få engagera sig via sin
arbetsgivare. Vi har intervjuat både nya
och mer rutinerade klasscoacher från Stena
Fastigheter och Microsoft. Vi intervjuade
även två nyutbildade coacher efter deras
klasscoachutbildning från Polar Cape och
Monterro.
Johan Andersson, Customer Success
Account Manager hos Microsoft.
” När jag fick höra om My Dream Now lät
det som en jättespännande möjlighet att
få hjälpa ungdomar med att tänka nytt
och förhoppningsvis inspirera att komma
med idéer och tankar. Detta var min
första anledning till att jag valde att bli en
klasscoach, det vill säga att kunna hjälpa till
att hitta nya vägar.
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"Jag gillar också att det är mycket fokus
på att en elev eller ungdom ska känna sig
sedd, hörd, betydelsefull och få dem att
förstå att det finns olika vägar att gå."
Läs hela intervjun här

Rebecka Andreasson,
kommunikatör hos Microsoft
”Det var ett väldigt positivt möte med
härliga ungdomar. Eleverna har verkligen
olika drömmar, vilket var spännande att
höra. Några vill bli politiker, medan andra
tänker arbeta som Statsminister. Det fanns
även vissa elever som inte har någon dröm
än, men förhoppningsvis så hoppas jag att
de kanske har börjat tänka på en dröm eller
ett mål efter det mötet.
När jag yngre och gick i skolan hade vi inga
sådana här samarbeten så det var svårt
för mig att veta vad jag ville bli. Jag tror
verkligen att möjligheten att få träffa vuxna Stena Fastigheter satsar på social
från olika yrkesgrupper och företag kan vara hållbarhet. Jag känner mig stolt över
inspirerande för många ungdomar."
att vara klasscoach och berättar ofta om
min arbetsplats och engagemang som
klasscoach till mina vänner och bekanta!
Läs hela intervjun här
Elisabeth Johansson, Bostadsuthyrare hos
Stena Fastigheter
”Det är en förmån att ha möjlighet att få
vara klasscoach under arbetstid. Det är få
arbetsgivare som erbjuder den typen av
förmån och jag uppskattar verkligen att

"Det är en häftig känsla att få vara delaktig i
någon annans resa. Att få hjälpa en ungdom
som behöver vägledning och inte vet vad
den ska göra eller vilka vägar man kan ta."
Läs hela intervjun här

Sari Isberg, relationsförvaltare hos Stena
Fastigheter
” När jag gick i skolan önskade jag att My
Dream Now fanns som ett initiativ för att
lyfta upp viktiga frågor! Det känns bra och
viktigt att kunna ge tillbaka till barn och
unga.
Jag minns att det var en tjej som spelade
fotboll och hon kände att hon inte
utvecklades längre. Då sa jag att hon kunde
ta kontakt med ett damlag. Nästa gång vi
träffades sken hon upp och berättade att
hon kontaktat damlaget och de hade ett
bra samtal! Min slutsats är att om man är
flexibel och bollar med eleverna kan saker
Jag har själv suttit bakom en skol-bänk i en
faktiskt hända och det är det viktiga! ”
förort till Stockholm, jag vet hur värdefullt
detta kan vara för eleverna som inte alltid
Läs hela intervjun här
har en inblick i ”vuxen livet” och hur det är
ute på olika arbetsplatser.
Kamuran Bayram, nyutbildad klasscoach
hos My Dream Now och medarbetare hos
Läs hela intervjun här
Polar Cape
” Jag ser verkligen fram emot att träffa
alla ungdomar och dela med mig av mina
erfarenheter.
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Pauline Daremark, nyutbildad klasscoach
hos My Dream Now och medarbetare hos
Monterro
”Vad har du för förväntningar på din första
klasscoachträff?
Att få öppna, ärliga frågor och bli utmanad,
och förhoppningsvis kunna dela lärdomar
och insikter som kan ge värde.”

Partnercase
områden där My Dream Now jobbar, ser
Hur ögonen lyser och hur de blir varma
vi tydligt att familjer med begränsade
i hjärta och själ av att berätta om de här
Tack vare långsiktiga samarbeten kan vi göra stor skillnad för många ungdomar.
mötena och insikterna de tar med sig hem.”
Under året har vi haft möjligheten att fira flera långsiktiga och starka partnerskap. resurser för att kunna säkerställa en säker
och kvalitativ utbildning för sitt barn knappt
Läs hela intervjun här
existerar. Vårt engagemang tillsammans
med My Dream Now går i linje med våra
Vi har intervjuat våra kontaktpersoner
Bodil Nordin, Hållbarhetschef på Canon
värderingar och vi är stolta att få vara en del
och klasscoacher från Canon, DLL och
”Social hållbarhet är något som blir viktigare
av deras insatser.”
Stockholm Exergi.
och viktigare för unga människor. Vi ser idag
att de som söker jobb, de vill arbeta för
Läs hela intervjun här
företag som har värderingar som de själva
Sedan 2014 har My Dream Now haft
kan ställa sig bakom och känna att de jobbar
ett långsiktigt och starkt partnerskap
Anna Leander, HR & Hållbarhetschef,
tillsammans med Canon. I intervjun belyser för ett företag som tar sitt ansvar.”
Stockholm Exergi.
två medarbetare vikten av att investera
”Vi vill ta ansvar för den stad vi lever och
Läs hela intervjun & se filmen här
i social hållbarhet och ett långsiktigt
verkar i. Vi vill också vara en inkluderande
samarbete.
och jämställd arbetsplats. Stockholm Exergi
Sara Kroné Karlsson, Marketing Specialist
ska spegla mångfalden i Stockholm, därför
Kristina Forsmark-Mattsson,
Nordics
har vi valt detta fokusområde som handlar
HR-chef på Canon
“Jag tycker att My Dream Now har en
om ökad sysselsättning bland unga i
”De effekter vi har sett är framför allt
väldigt viktig och värdefull roll i samhället. ” utanförskap.
engagemanget hos personalen. Men också
att få vara en inspiration till ungdomar som Victoria Geiborg, ansvarig för CSR, Nordic
För mig personligen är det en självklarhet
kanske saknar förebilder, som kanske inte
Region
att vara en del av en verksamhet som sätter
känner någon som har ett inspirerande
”Vi vet att närvaro i skolan, engagemang
social hållbarhet högt på agendan. Det ger
jobb. Så det är otroligt givande för båda
och godkända betyg för att kunna fortsätta
mig i min roll som HR- och hållbarhetschef,
parter”.
på gymnasiet, är otroligt viktigt för att
glädje att se medarbetares reaktioner.
inte hamna i utanförskap. I segregerade
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Fortbildning
Våra klasscoacher har tidigare efterfrågat kompetensutveckling i rollen som
klasscoach. Under våren 2021 utvecklade vi och genomförde en fortbildning som
erbjöds till alla våra klasscoacher.
Utbildningen syftar till att öka kunskapen
om coaching och hur vi kan utveckla vårt
coachande förhållningssätt.
Vi gick bland annat igenom några
samtalstekniker inom samtalsmetoden
motiverande samtal. Klasscoacherna
fick med sig praktiska tips för att kunna
utvecklas i rollen som klasscoach och stötta
fler unga i att hitta sina egna vägar till jobb
och drömmar.
Vi fick in 36 anmälningar och 25
engagerade klasscoacher deltog på en 2
timmars digital utbildning.

Några ord om utbildningen:
” Det var en riktigt bra coachingutbildning
ni just höll! Ni är grymma på att förmedla
varför man ska göra saker och det är ju det
som är det viktiga.”
”Väl genomförd och pedagogisk”
” Tack för en bra utbildning! Mycket
givande.”

” Fantastisk övning! Gav mig reflektion
på detta underbara uppdrag och på mig
själv! ”
” Övningen var svårt men nyttigt. Bra
att få dela med sig av svår situation och
få reflektera över vad man kunna gjort
annorlunda.”

” Bra diskussion och reflektioner över hur vi ”En jättebra utbildning :-)"
som coacher ska anpassa oss till eleverna
och deras förväntningar/upplevelser och hur
vi ska lyssna i de olika nivåerna :) ”

Detta var vår första fortbildning för
klasscoacher, och vi ser fram emot att kunna ” Bra tips att använda i klassrummen nästa
erbjuda fortbildning kontinuerligt till våra
gång! Jag har lärt mig hur svårt det är att
coacher.
släppa mina egna erfarenheter och lyssna
objektivt.”
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” Det gick jättebra! Fantastiskt att se alla
tekniker användas praktiskt.”

Utfall och resultat
För att kunna se vilken förändring våra möten skapar utvärderar vi
kontinuerligt vår verksamhet. Bland annat genom enkäter till klasscoacher efter
klasscoachträffar och studiebesök och genom elevenkäter vid slutet av läsåret.

De svar vi har fått genom åren pekar på att My Dream Nows insatser gör en märkbar
skillnad för många elever när det gäller motivation i skolan, inspiration till framtiden,
kunskap om arbetsmarknaden och kunskap om att söka jobb.
De digitala träffarna har gjort det svårare för oss att få in ett stort underlag av
elevenkäter. Detta verksamhetsår har vi använt oss mer av citat som vi fått in från elever
efter enskilda träffar. Vi har även fått in citat från lärare som har gett oss feedback efter
de digitala träffarna, men också i våra utvärderingsmöten som vi har i slutet på terminen.
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Vad säger eleverna?
" Det bästa med träffen var att vi fick ställa
frågor som vi ville få svar på!"
- Elev, åk.8

"Jag tyckte det var kul! Ett bra projekt
faktiskt."
- Elev, åk.8

"Nästa gång vill jag prata ännu mer om
saker vi gillar och framtiden"
- Elev, åk.7

”De bästa var att träffa er och lära oss
något nytt”
- Elev, åk.8

” Vi fick veta att man kan sommarjobba när
man går i 8an.”
- Elev, åk.8

"Tycker det var roligt att skriva lite om sina
drömmar och mål"
- Elev, åk.7

"Det var lärorikt och trevligt!"
- Elev, åk.8

”Vi fick veta om jobb och lära oss om
utbildning”
- Elev, åk.8

"Det var roligt att berätta om sina drömmar
i framtiden och lägga bilder till"
- Elev, åk.7

"Vi fick snacka om sommarjobb och vi fick
lära oss nytt och träffa nya människor."
- Elev, åk.8
"Det bästa var att få träffa klasscoacherna,
göra en rolig övning och känna att man
inte behöver lägga sina drömmar åt
sidan!"
- Elev, åk.8
"Det var skönt och prata med någon om
sina mål"
- Elev, åk.7
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Det är inte för sent att följa sina drömmar
"Jag tycker det va roligt att diskutera om
och att veta att det finns olika sätt att följa
det jag vill bli i framtiden"
sina drömmar, man ska inte ge upp, man ska - Elev, åk.7
kämpa för sina drömmar”.
- Elev, åk.7
” Studiebesöket var lärorikt för att jag fick
lära mig nya saker om företaget. ”
"Det bästa var att vi fick berätta om våra
- Elev, gymnasiet, åk.1
drömmar"
- Elev, åk.7
” De var trevliga och gav ut bra information.
”
- Elev, gymnasiet, åk.1

” Vi får en stund att lyssna på nya
möjligheter. Allt var bra.
- Elev, gymnasiet, åk.1
” Bra att göra detta så att vi kan kanske en
dag göra vår egna company.”
- Elev, åk 8
” Bra sak för att hitta ett drömjobb”
- Elev, åk.7
” Vi gör detta för att veta hur vi ska jobba i
framtiden och få tips”
- Elev, åk 7
” Av detta kan vi få motivation. "
- Elev, åk 8

Vad säger lärarna?
” Det har fungerat kanonbra med My
Dream Now även i år. Bra att interfoliera
med exempelvis CV-skrivande inför möten
med näringslivet. Bra också att My Dream
Now har förstått vikten av mångfald i mötet
mellan skola och näringsliv. ”
- Gymnasielärare
” Tack för i år. I huvudsak mkt nyttigt och
bra innehåll. Informationen har hög relevans
för våra elever, särskilt de sista seminarierna.
Fint att seminarieledarna bjuder på sig
själva och är öppna för gensvar. ”
- Gymnasielärare

"Av de olika föreläsningar som olika klasser
lyssnat på tror jag att det här var en som
bäst fångade intresset hos eleverna."
- Lärare
"Alla aktiviteter var mycket bra
uppstyrda med tanke på förutsättningarna"
- Lärare
”Studiebesöket var bra tycker jag. Det är
supersvårt att hålla fokus en hel timme för
våra elever. Arbetsplatsen bemötte dem/oss
på helt rätt sätt. På deras nivå, rätt ”prat”
vid ”rätt” tillfälle, på ”rätt” nivå. Flexibelt,
informativt, bra. ”
- Lärare

” Tycker studiebesöken funkade bra och
uppskattat ändå. Stabilt att haft samarbetet
så länge. Väldigt värdefullt med MDN,
skolan hade inte kunnat ordna UF-rådgivare ”Det var jättebra att vi fick träffa så många
eller företagsbesöken på egen hand. ”
yrkeskategorier. Det var jättetrevligt,
- Gymnasieärare
berättat på rätt nivå och rätt innehåll och
arbetsplatsen hade verkligen ansträngt sig
"Besöken är mycket värdefulla för eleverna i att plocka allt som kunde tänkas intressera
vår erfarenhet. "
eleverna. Toppen!”
- Lärare
- Lärare
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"Är så tacksam att vi samarbetar med er och
alla härliga klasscoacher. Dessa coacher som
är så engagerade, det värmer i hjärtat. "
- Gymnasielärare

”Tack för ett bra arbeta som ni utför på My
Dream Now, jag tror att ni gör skillnad för
eleverna. Det ni bidrar med ger eleverna
flera perspektiv på frågor som de kanske
inte har funderat så mycket på, vilket
ger eleverna verktyg för att bättre kunna
förbereda sig för sina nästa steg i livet.”
”Det känns som jag gör nytta! Eleverna
uppskattar när vi kommer. Att de får lite
verklighetsanknytning genom att träffa oss
som kommer från näringslivet.”

”Min bästa upplevelse var att prata med
ungdomar som innerligt var intresserade
och var nyfikna. ”
”Intressant att höra och diskutera med
eleverna om framtid, förväntningar och
visioner.”
”Det var roligt och jag ser fram emot nästa
träff!”
”Det var ett bra möte och ett bra tema.”

”Det bästa är att bidra till att kunna göra
en skillnad, att se att man kan påverka
positivt.”
”Det har varit underbart att få en
påminnelse om hur engagerade och
intresserade unga kan vara. Många har
tagit uppgiften på allvar och "levererat",
vilket jag inte trodde de skulle göra på den
nivån.”
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” Tack för att ni finns och låter mig ge
mening.”
”Det har varit en rolig och givande
erfarenhet för mig, jag hoppas ha bidragit
med något som eleverna har nytta av.”

"Det var en rolig och lite omtumlande
erfarenhet. Känslan och tanken som bor i
mig efter detta första möte är att det bor
en sådan kraft i ungdomarna. Viljan att
hjälpa andra genomsyrade den grupp jag
fick jobba med och även om de är unga
och hinner ändra sig miljoner gånger innan
de ska ut i yrkeslivet är det en fantastisk
utgångspunkt. Hatten av!”
” Det bästa upplevelsen är när man ibland
förstår att de förstår,"polletten trillar ner"…”
” Utifrån förutsättningarna tycker jag det
digitala mötet gick mycket bra.”
”Det var bra. Eleverna var engagerade
och hade inga problem att prata/svara till
frågorna.”

”Bra uppstyrd träff utifrån förutsättningarna
"Vi är väldigt nöjda med gårdagens
med digitalt möte. Några intresserade
studiebesök. Jag och teamet var fyllda med frågor kom in under övningarnas gång.”
positiv energi efter”

“

Vad säger klasscoacherna?

” Det kändes bra, trots att den var digital.”
”Det kändes bra - det är lite svajigt med det
digitala mötet, men det känns ändå som att
det går att nå fram. ”
” Träffen kändes bra och vi har haft elever
som var intresserade och som ställde många
bra frågor om jobb. Tyvärr fick jag problem
med min kamera och vi hade också problem
med ljud under hela mötet. ”
”Det var lite strul kring när det skulle
anslutas och det är svårt att nå ut/få kontakt
digitalt, men på det hela taget väldigt bra. ”

Vad har vi för effekt?
"Vi visste ingenting om arbetslivet. Det var
otroligt värdefullt att få träffa människor
med olika spännande jobb. De trodde
verkligen på oss och gav oss en känsla av
att vara välkomna. Jag förstod då att det
fanns många spännande möjligheter för
Belall Alwan gick högstadiet på
I beskrivningen av problembilden,
Bäckahagens skola i Bandhagen, Stockholm. mig. Tack vare My Dream Now blev jag mer
"Avsaknad av förebilder” (sid 6), redovisar
Genom skolans samarbete med My Dream motiverad. Jag fick en känsla av att kunna
Zidan Zidane Islam
vi de brister som finns i svensk skola idag.
läsa på högskola och att jag kan få ett bra
Elever får inte den kontakt med arbetslivet Now träffade han frivilliga från arbetslivet.
jobb.”
som de har rätt till. Många elever hade inte Efter gymnasiet läser Belall nu Facility
Under hösten 2019 intervjuade vi ungdomar
Management på Affärshögskolan och har
fått de kontakter med arbetslivet och den
som varit med i My Dream Nows program
gjort praktik på kontorshotellet The Park.
ökade motivationen i skolan om de inte
Under sina tre år på gymnasiet fick Zidan
under sin skolgång och de vittnar om att
fått möta arbetslivet genom My Dream
regelbunden inspiration och coaching
programmet har haft stor betydelse för
Now. Det positiva utfall och resultat vi
”På högstadiet tappade jag motivationen i från klasscoacher som kom till skolan på
deras möjligheter att ta sig till jobb som
redovisade i förra avsnittet visar i huvudsak skolan. Jag visste inte att det fanns andra
arbetstid för att dela erfarenheter med
motsvarar deras potential.
ett resultat av våra insatser, det är effekten vägar än att plugga fem år på universitet
eleverna i klassen. De fick även besöka
av verksamheten.
för att få ett bra jobb. Tack vare My Dream flera olika typer av arbetsplatser genom
Se filmen här
Now förstod jag att det finns många olika studiebesök.
vägar till bra jobb och många olika typer av
Kan vi se att effekterna består och inte
utbildning. Jag fick tillbaka min motivation Zidan är idag Senior Associate Technical
Det finns potential för My Dream Now
avtar över tid?
att i större utsträckning långsiktigt följa
Flera elever som deltagit i My Dream Now- och nu känner jag att jag är på en riktigt
Support Engineer på det internationella
ungdomar in i arbetslivet för att kunna
programmet under sin studietid och nu tagit god väg.”
IT-företaget SAS. Han har Ekonomie
utvärdera effekterna av våra insatser över
sig till kvalificerade jobb, har berättat om
kandidatexamen, Internationellt
tid. Vår nya app kan bli ett värdefullt verktyg
värdet av My Dream Now för att de skulle ta När Zidan Islam läste ekonomiprogrammet företagande från Uppsala universitet och
i det arbetet, tack vare nya förutsättningar
sig dit de är idag.
Kandidatexamen, Informationssystem från
på Thorildsplans gymnasium i Stockholm
att behålla kontakten med elever efter de
Södertörns högskola.
träffade han frivilliga från My Dream Now.
avslutat sin skolgång.
Hur stor del av utfallet är ett resultat av insatserna
och vad hade inträffat ändå?
Vilken är vår effekt?
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Var det värt tiden och pengarna?
Vilka blir de monetära besparingarna och vinsterna för individ och samhälle?
Vilken blir den sociala avkastningen?

Creador AB, som driver My Dream Now,
hade under perioden 1 juli 2020-30 juni
2021 intäkter på SEK 5 205 000. Utöver
det kommer värdet på all ideell tid
som lagts av frivilliga klasscoacher och
studiebesöksvärdar.

skolgång löper fem gånger mindre risk att
hamna i utanförskap.

My Dream Now ger elever minst sex
kontakter med arbetslivet per år i de klasser Det är verkligen värt att lägga resurser på
att få unga att känna sitt värde i samhället
som får fyra klasscoachträffar och två
och hitta egna vägar till jobb och drömmar!
studiebesök.

Kostnaden för utanförskap är svår
att beräkna men i rapporten ”Lära
för livet – är det värt något?” (2018)
räknar konsultföretaget Payoff på
den samhällsekonomiska effekten av
Den brittiska organisationen ”Education and skolsamverkan. De menar att om en elev
Employers” har sammanställt resultat från
i framtiden får heltidsanställning ett år
flera olika studier, som visar vilken positiv
tidigare än de skulle fått annars, utan
effekt kontakter med arbetslivet under
subventioner på vägen, ger det en halv
skoltiden har för ungdomar. Bland annat
miljon kronor i samhällsekonomiskt värde.
20
visar en brittisk studie , citerad även av EU
kommissionen, att elever som har haft minst
fyra kontakter med arbetslivet under sin
20. Education and Employers sammanställning av studier
på samverkan skola-arbetsliv. Bl a Anthony Mann, Julia
Stanley och Louise Archer. (2014).
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Dessa studier visar att vår verksamhet
sannolikt är mycket samhällsekonomiskt
lönsam.

“

För att avgöra om en verksamhet
har god effekt behöver vi se om det
samhällsekonomiska värdet är större än
värdet på de resurser som använts för att
driva verksamheten.

Lärdomar från ett digitalt läsår
Detta digitala läsår har medfört en hel del utmaningar under våra träffar, som
några klasscoacher vittnar om i citaten ovan. Att fånga en klass uppmärksamhet
i klassrummet kan vara en utmaning och vi är väldigt imponerade över att våra
klasscoacher detta läsår har åstadkommit det via en skärm.
Vi på My Dream Now hade ingen tidigare
erfarenhet av att anordna digitala aktiviteter och
har utvecklat dessa digitala möten på kort tid
utifrån de resurser vi haft. Det har varit ett läsår
fyllt med lärdomar för oss!

klasscoacher fått till många bra och värdefulla
samtal med eleverna. Vi uppskattar våra
klasscoachers engagemang och ansträngningar
för att inspirera eleverna vid de digitala
klasscoachträffarna tillsammans med oss.

Vi har under läsåret lärt oss att tekniken inte alltid
är med oss, hur mycket förberedelser vi, skolorna
och våra klasscoacher än har gjort. Ibland stängs
hela skolans wifi-nätverk ner, ibland startar inte
någons dator och ibland har en webbläsare gjort
det omöjligt att ansluta med ljud. Dessutom
använder både skolor och företag olika system
och har olika möjligheter att använda olika
digitala verktyg. Vi har därför ordnat digitala
aktiviteter i Microsoft Teams, Zoom och Google
Meet och sett till att matcha skolor med
arbetsgivare utifrån deras olika förutsättningar.

Lärarna har ställts inför ovanligt stora utmaningar
detta läsår. De har hanterat personalbrist, hög
elevfrånvaro och periodvis distansundervisning
och ibland en kombination av att undervisa elever
på distans och på plats i skolan parallellt. Vi är
mycket tacksamma gentemot våra partnerskolor
och deras lärare som verkligen gjort sitt bästa
för att stötta eleverna med den tekniska biten
så de kunnat möta sina coacher på andra sidan
skärmen.

Även om vi fått till många värdefulla digitala
möten önskar vi och flera elever att vi ska kunna
återgå till att ses på skolorna igen:
”Det skulle vara bättre om de var här live”
”Jag vill träffas i verkligheten”
” Vi vill vara på plats.”
- Elevcitat från digitala studiebesök
För framtiden tar vi med oss att den digitala
omställningen har skapat flera nya möjligheter
för vår verksamhet.
De digitala studiebesöken har varit ett fantastiskt
komplement och det har möjliggjort att elever
fått uppleva arbetsplatser som de annars inte
skulle kunnat besöka och elever från mindre
städer kan få besöka arbetsplatser i storstäderna,
och tvärtom.

Vi har också insett att våra digitala
klasscoachträffar utifrån våra klasscoachers
perspektiv är väldigt tidseffektiva då
klasscoacherna inte behöver vara borta från sitt
Vi är också tacksamma och imponerade
arbete lika länge som om träffen genomförts
över elevernas insatser, som trots ett mycket
på plats i skolan. Det har lett till att vissa
Vi har tagit oss igenom utmaningar med teknik
annorlunda skolår och många digitala
och ljud, att få till dialog med elever utan kamera skoluppgifter engagerat sig i sin egen framtid när klasscoacher kunnat vara klasscoacher i flera
klasser, något som vi uppskattat då ett antal
hemifrån eller som sitter i grupp i en högljudd
de träffat sina klasscoacher digitalt.
klasscoacher pausat sitt engagemang tills vi
skolmiljö. Trots förutsättningarna har våra
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återgår till ordinarie verksamhet.
Som organisation har vi under detta läsår
blivit bättre på att samarbeta mellan våra
regioner. Det har underlättat för oss att
vara mer resurseffektiva, då våra digitala
klasscoachutbildningar har gjort att vi har
kunnat utbilda fler klasscoacher med mindre
personalresurser. Våra digitala utbildningar
kommer vi fortsätta att erbjuda, för de coacher
som inte har tid eller möjlighet att medverka vid
vår utbildning på plats.
Allra viktigast - vår digitala omställning har
stöttat unga att fortsätta våga drömma i en
utmanande tid.

"Det bästa var att få träffa klasscoacherna,
göra en rolig övning och känna att man inte
behöver lägga sina drömmar åt sidan!"
- Elev, åk.8 Fittjaskolan

Tack till alla våra engagerade premium partners
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					 Tack till alla våra engagerade partners
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