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Till pedagoger, skolledare och andra vänner av skolutveckling 

Lärlingsfrämjandet Verksamheten bedrivs fr o m sommaren 2021 i en särskils stiftelse med samma 
namn. Nätverket har nära 50 medlemmar, gymnasieskolor och vuxenutbildare, och under året inleds 
ett samarbete med landets handelskamrar med Västsvenska Handelskammaren i spetsen. Sajten Lär-
lingsplatsen inriktas på gymnasial lärlingsanställning, GLA, och vuxenlärlingar, som ligger närmast ar-
betsmarknaden. Stiftelsen driver också två utvecklingsprojekt – dels ett samarbete mellan yrkeslärare 
för att skapa läromedelsstöd för APL, dels ett samarbete med en forskare som tillsammans med tre 
skolor i Västsverige ska utveckla metoder för att mäta elevernas personliga utveckling.  Läs mer 
 
Spana på ett yrke Inom Lärlingsfrämjandet har lärare, vägledare och skolledare i Kungsbacka och Ud-
devalla skapat en modell för skolans breda vägledning där syv, och prao integreras med ämnesunder-
visningen i årskurserna 7-9. Modellen ska nu vidareutvecklas och spridas i ett samarbete med tre kom-
muner i Norrbotten vilka fått stöd från Region Norrbotten för ändamålet. Läs mer 
 
Företagsam Skola Stipendiestiftelsen har under året delat ut 200 tkr i stipendier till lärare och skolor 
i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Ny utlysning kommer vid årsskiftet 22/23 Läs mer 
 
Science Kids Stiftelsen Företagsam har tillsammans med Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet och Na-
turvetarna inom SACO tagit initiativ till föreningen BUNT, Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik. 
Föreningen har nu fått ett anslag från Arvsfonden för att tillsammans med tre Science Centers utveckla 
modeller för barns lekfulla lärande såväl i förskolorna som i hem och familj. Läs mer 
 
Mattedraken I samarbete med Sensus studieförbund genomförde stiftelsen 2021 ett webbinarium 
om mattefobi – ”Bli vän med Mattedraken”. Webbinariet var välbesökt och har nu lett till ett utveckl-
ingsprojekt med samma namn där föreningen BUNT i samarbete med ABF och ledande forskare och 
praktiker ska sprida information, ta fram diagnos- och analysverktyg samt åtgärdsförslag för barn, 
unga och vuxna. Läs mer 
 
Sustainable Generation I samarbete med KTH lanserar stiftelsen Företagsam en nationell tävling om 
bästa gymnasiearbete om hållbar utveckling.  Priser har donerats av organisationer, företag m fl och 
företrädare för ett flertal lärosäten medverkar i juryarbetet. Gymnasieskolor i hela landet inbjuds i 
augusti till tävlingen som också presenteras vid ett KTH-webbinarium 26 oktober Läs mer 
 
Skolans samhällskontakt I samarbete med Sundsvalls kommun har stiftelsen tagit initiativ till ett pi-
lotprojekt för att hitta former för strukturerat och långsiktigt samarbete mellan skola och närsamhälle. 
Syftet är att ge barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden inspirerande kontakter och förebil-
der. Projektet ska i nästa steg och i samarbete med ABF spridas till flera kommuner. Läs mer 
 
Nyligen avslutade engagemang Stiftelsen Företagsam startade Företagargymnasiet som utvecklades 
till certifiering av skolor som utbildar Diplomerade Gymnasieekonomer, DGE. Denna verksamhet drivs 
nu framgångsrikt vidare i ett avknoppat bolag, Certifierat i Sverige AB. Stiftelsen tog också tillsammans 
med Psykologförbundet initiativ till ett arvsfondsprojekt för att tillsammans med LR och Sveriges Elev-
kårer utveckla en informationssajt om psykisk ohälsa, riktad till ungdomar. Resultatet blev Psykologi-
guiden UNG som nu drivs av Psykologförbundet./   
 

Stockholm i augusti 2022 
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