
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att 
anmäla din klass! 

 

 

 

Målgrupp Elever i årskurs 8, deras lärare, studie-och yrkesvägledare och andra på 
skolan som kan vara intresserade. 

Anmälan  Ansvarig lärare anmäler sin klass genom att klicka på den ort du hör 
till. 

 

Det är först till kvarn som gäller! 

Arrangör Teknikcollege Göteborgsregionen, GR Skola Arbetsliv, Tillväxtverket 
och VGR tillsammans med de Teknikcollegecertifierade skolorna på de 
tre orterna; GTC, SKF:s Tekniska Gymnasium, Lindholmens Tekniska 
Gymnasium, Nösnäsgymnasiet och Alströmergymnasiet. 

 

Kontakt Teknikcollege GR - helene.stensson@grkom.se 031-335 5087  
Stenungsund – Henric Johansson; henric.johansson@stenungsund.se 
0705-691512 
Alingsås – Tommy Grapenholm; tommy.grapenholm@gmail.com 0707-735547 

Göteborg – Martin Holmudd, martin.holmudd@gtg.se  0708-581976 

 

Nu har er klass möjlighet att medverka vid ett häftigt 
evenemang inom teknik och industri.  
Under en dag/kväll får ni göra studiebesök och i 
anslutning till detta också prova på teknik, lära känna olika 
företag och bli inspirerade inför framtidens studie- och 
yrkesval.  
 
Välkommen till din kommun i Göteborgsregionen; 
Stenungsund, Alingsås eller Göteborg! 
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Upplägg 
Upplägget kommer att variera något mellan de tre orterna. Läs mer under din ort (läs också mer på Industrinattens 
hemsida): 

 
Stenungsund 27 november 

Industrinatten Stenungsund välkomnar elever och deras lärare till en eftermiddag/kväll med många 
spännande saker på programmet. Tiderna är preliminära och fler detaljer kommer längre fram 
 
Utdrag ur programmet: 
 
15.00 Uppstart i Nösnäsgymnasiets Aula med inspiration från unga personer som tagit klivet in i 
teknikens yrkesvärld. Här bjuder vi på fika/frukt. 
 
16.00 – 19.00 Bussar tar er runt till två av regionens spännande företag för studiebesök och roliga 
lärdomar. 
 
19.00 – 20.00 Avslutning tillsammans med Vattenfall. Enklare förtäring kommer att finnas här. 

 
Anmälan: henric.johansson@stenungsund.se 
Ange klass, skola, antal elever och medföljande lärare samt ev. specialkost. 

 
Alingsås 28 november 

Industrinatten Alingås välkomnar elever och deras lärare från Alingsås kommun till en 
eftermiddag/kväll med spännande saker på programmet. Tiderna är preliminära och fler detaljer 
kommer längre fram. 
 
Utdrag ur programmet: 
 
14.00 Buss hämtar klassen på skolan och tar er till första studiebesöket. 
 
15.00 Samling i Alströmersgymnasiet med fika/enklare förtäring. 
 
15.30-17.00 Buss till studiebesök nummer två och efter det lämnar bussen eleverna på sin respektive 
skola. 

 
Anmälan: tommy.grapenholm@gmail.com 
Ange klass, skola, antal elever och medföljande lärare samt ev. specialkost. 

 
Göteborg: 29 november + workshop (annat tillfälle som bokas senare) 

Industrinatten Göteborg består 2018 av 2 delar 
  
1. STUDIEBESÖK: Den 29 november får din klass komma på 2 studiebesök på teknikföretag i 

Göteborgsområdet med syfte att ge en positiv bild av dagens och framtidens företag inom 
branschen. Vi vill också ge en ökad förståelse för yrkesroller inom den tekniska sektorn. Dessa två 
studiebesök sker för dig och din klass antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen den 29 
november 2018. 
 
Ni kommer att bli hämtade och lämnade med buss på eran skola. Önska i anmälan om ni vill ha era 
besök på fm eller em så försöker vi tillgodose er önskan så långt vi kan. 
  

2. WORKSHOP: Ni kommer också vid ett annat tillfälle att träffa gymnasieelever som studerar på 
tekniska utbildningar. Då kommer era elever få prova på olika typer av teknik i form av workshops 
(som en del av er teknikundervisning?). Gymnasieeleverna kommer också berätta om hur det är att 
läsa på teknikinriktat program.  
 
Dessa workshops arrangeras av 3 skolor, SKF:s Tekniska Gymnasium, Göteborgs Tekniska 
Gymnasium och Lindholmens Tekniska Gymnasium, som alla är en del av Teknikcollege 
Göteborgsregionen. Dessa teknikworkshops kommer att hållas i närtid till Industrinatten men inte 
samma dag. Datum och anmälningslänk till detta kommer inom kort. 
  
Anmälan: Länk till anmälningssidan 
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