
  
  
  

  
  

  

  
  

Klasscoachprogram Branschdag Case 
Frivilliga från arbetslivet 
inspirerar elever vid träffar på 
skolan och på studiebesök. 
 
Klasscoachträffar 
4 frivilliga klasscoacher från 
olika arbetsgivare eller 
högskolor träffar samma klass, 
fyra träffar/läsår, två 
timmar/träff på skoltid. 
Inspirerande övningar för att 
elever ska bli mer motiverade 
i skolan, göra ett underbyggt 
gymnasieval och ta sig till 
jobb de trivs med. 
Studiebesök 
Halvklass besöker en 
arbetsplats i två timmar. Flera 
studiebesök parallellt gör det 
möjligt för en hel årskurs att ha 
studiebesök samtidigt. 
  

Elever  får prova olika 
arbetsuppgifter inom ett 
eller flera yrkesområden. För 
en klass eller en hel årskurs.  
Vi har gjort branschdagar på 
hotell, bank och inom IT.  
 Exempel: Se film om 
hotelldag 
Branschdag som prao 
Sedan juli 2018 ska alla elever 
som börjar årskurs 8 få totalt 
10 dagars prao under årskurs 
8 och årskurs 9.  Ni kan 
använda en branschdag 
som en typ av prao. 
Uppfyller Skolverkets krav 
på vad en praodag ska 
innefatta. 
  

Case-uppgifter handlar om att 
ett företag har ett problem på 
riktigt - och låter elever komma 
med lösningsförslag. 
Tillsammans med skolan skapar 
vi uppgifter med tydliga 
kopplingar till flera 
kunskapskrav i olika ämnen. 
Elever presenterar sedan sina 
lösningar på företaget och för 
deras medarbetare.  Under ett 
Case besöker elever och 
arbetsgivare varandra vid fyra 
tillfällen. Till exempel besöker 
arbetsgivaren skolan för att 
presentera problemet för 
eleverna. Elever gör sedan ett 
studiebesök för att själva se 
"problemet ”och bli coachade 
av företagets medarbetare.  
 

  
  

Inspirerande samverkan  skola - arbetsliv 

Vår vision är att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. 
Vi skapar inspirerande samverkan skola-arbetsliv som fungerar för båda parter.  
  
Frivilliga från arbetsliv och högskola inspirerar elever från årskurs 7 -9  och på gymnasiet.  

•   Stöd för vägledning i vid bemärkelse enligt läroplanen 

•   Ökar elevers motivation att nå målen i skolan  

•   Bättre val till gymnasiet, färre avhopp och fler unga som tar sig till jobb 
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Våra Erbjudanden 

Vi erbjuder även andra former för möten med arbetslivet, som kan integreras i ett skräddarsytt 
program för skolan: Inspirationsdagar, yrkesintervjuer, gästföreläsningar etc. 

  



Vad kostar det för skolan? 
Vi strävar efter en låg avgift för skolor. Vi prioriterar områden med stor potential, där många 
unga saknar förebilder i arbetslivet. Skolor i prioriterade områden har ofta svårt att ta hjälp av 
föräldrar för få inspiration från arbetslivet. 

Våra företagspartners står för ca 85 % av finansieringen. I takt med att vi får med fler partners 
kan vi erbjuda fler skolor att medverka i programmet. 

Avgifter nedan är angivna per elev i de klasser som medverkar i programmet. Avgiften är per 
läsår och faktureras efter avtal, moms tillkommer. 

  

Klasscoachträff:   50 kr/ elev/ träff 

Studiebesök:   90 kr/ elev/ besök 

Branschdag:    90 kr/ elev/ dag 

Case:   370 kr/ elev 

Extra aktiviteter tex gästföreläsning: Från 50 kr/ elev  beroende på aktivitet 
 

Ex. på program för grundskola med 50 elever/årskurs                          Per elev        Per årskurs 

Åk 7:   4 klasscoachträffar, 2 studiebesök      380     19 000 kr 

Åk 8:   4 klasscoachträffar, 2 studiebesök     380      19 000 kr 

Åk 9:   2 klasscoachträffar,  1 branschdag      190       9500 kr  
  
Ex. på program för gymnasieskola med 60 elever/årskurs Per elev Per årskurs 

Årskurs 1:    3 klasscoachträffar, 2 studiebesök    330     19 800 kr 

Årskurs 2:   3 klasscoachträffar, 2 studiebesök   330     19 800 kr 

Årskurs 3:   Case    370    22 200 kr  

  
 
Vem driver programmet? 

•   My Dream Now drivs av ett s.k. socialt icke-vinstdrivet företag, Creador AB. Jonas 
Bygdeson är ansvarig för programmet, VD och ägare.  Överskott i verksamheten går till att 
utveckla programmet och etablera på fler orter. 

•   Mer information på www.mydreamnow.se  

 

 

 

 

 



Vilka arbetsgivare samarbetar med My Dream Now? 
My Dream Now har nedanstående nationella och regionala partners: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 

 

Förutom våra partners samarbetar My Dream Now med bl.a. följande arbetsgivare för 
studiebesök, gästföreläsare etc. Listan är levande och utökas och ändras kontinuerligt. 

ABB, Lorentzen & Wettre, Mångkulturellt Centrum, Telenor, SVT, WWF, Viasat Sport, Open lab, 
Operakällaren, Arta Plast, Transplantationsavdelningen Karolinska Huddinge, TCO, Synch Law, 
Mannheimer Swartling, Roschier, Upplands Motor, Österlånggatan 17, Hill+Knowlton, Drama 
Queen Communications, H&M, Spoon, Wistrand Advokatbyrå, Pfizer, Randstad, DLA Piper, SJ, 
Sodexo, Kantar Sifo, Euromaint, Essen International, Bilia, Paradox Interactive, Kungliga 
Konsthögskolan, IKEA, Brukarkooperativet JAG, Cisco, Deploy, Redbull Music, United Stage, 
Lindhals Advokatbyrå, Praktikertjänst Röntgen Hötorget, ÅF, Rädda Barnen, Manpower 
 
 
 
 
 
 
 



Vilka skolor samarbetar med My Dream Now?  

Läsåret 2018-19 samarbetar My Dream Now med följande skolor: 

Stockholm   Bäckahagens skola, Enbacksskolan, Fryshuset Grundskola Västra, 

  Hässelbygårdsskolan, Järvaskolan, Kärrtorps gymnasium 
 
Thorildsplans gymnasium 

Botkyrka   Fittjaskolan, Grindtorpsskolan, Kvarnhagsskolan 

Göteborg  Angeredsgymnasiet, Hjällboskolan, Frejaskolan,  Bergsjöskolan 

Borås  Björkängsgymnasiet 

Malmö  Praktiska gymnasiet, Vårboskolan, JENSEN gymnasium 

Aktuella referenser till skolledning och pedagoger lämnas gärna.  

Vad säger eleverna? 

Utvärderingar från flera läsår visar att eleverna verkligen uppskattar My Dream Now och ger dem 
möjlighet att förstå sina möjligheter för framtiden. 67% av eleverna vi träffade läsåret 2016-17 sa att de 
blivit mer motiverade i skolan tack vare My Dream Now.  

Några citat från vår elevenkät läsåret 2018-19 

” Man blir motiverad till att plugga vidare efter varje träff med My Dream Now. Jag lärde mig t.ex vad 
man ska tänka på i jobbintervjuer.” 
 
”Jag känner mig mycket mer redo för att hitta jobb i framtiden tack vare My Dream Now.” 
   
”My Dream Now har påverkat mig till att bli mer aktiv och fokusera mer om min dröm och planer om 
livet.” 
 
”Dom har gjort mig motiverat och att våga drömma.” 
 
”Jag har lärt mig att det finns fler yrken än jag trodde” 
 
” Man fick lära sig om olika vägar till sina mål som man har, att man inte ska vara orolig för framtiden.” 



Vad säger företagen? 
Efter studiebesök med elever från Järvaskolan:  
•   " Det var intressant och givande att få inblick i elevernas tankar om vår verksamhet, hur de tänker 

kring framtiden. Vi fick perspektiv på det vi arbetar med dagligen och gav energi och inspiration 
att ta med oss i vardagen. Det var också kompetensutveckling för de medarbetare som 
planerade och ansvarade för programmet under studiebesöket. " – Marika Rosengren, Curious 
Mind 

Lyssna på elever och företag i vår film: https://vimeo.com/290655599 

 
Kontakt i våra regioner 
 

Stockholm 

Jennifer Ericsson 

Regionansvarig Stockholm 

070-090 26 13 

jennifer.ericsson@mydreamnow.se 

Göteborg och Skåne 

Isaac Haasén 

Regionansvarig Göteborg och Skåne 

076-085 04 04 

isaac.haasen@mydreamnow.se 
 

 

Mer information 

www.mydreamnow.se 

  
  
  
  
  
  
  


