
Ditt drömjobb är 
ett framtidsyrke



Tänk om ditt drömjobb är ett framtidsyrke?

Framtidsyrken
eller bristyrken är 

jobb som efterfrågas på 
arbetsmarknaden 

men där det inte finns 
tillräckligt många med

rätt utbildning.

Väljer du att 
utbilda dig inom ett 

bristyrkesområde har 
du stor chans 

att få jobb.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Punkt 1Framtidsyrken, eller bristyrken, är jobb som det finns väldigt gott om på arbetsmarknaden och där prognosen är att efterfrågan kommer att hålla i sig under lång tid framöver. Orsaken till att det finns så många jobb är att arbetsgivarna har svårt att hitta tillräckligt med personal som har rätt utbildning. Det saknas helt enkelt kompetens.  Många av framtidsjobben är knutna till viktiga samhällsfunktioner. Att vi har brist på vissa yrken skapar därför stora problem i samhället: tillväxten riskerar att bromsas och inom många viktiga områden för samhällsservice klarar man inte att leverera utlovad service. Ett par sådana områden är sjukvård och skola.  Punkt 2Väljer du att utbilda dig inom något av de områden där bristyrkena finns, har du stor chans att få jobb direkt efter din utbildning och du bidrar dessutom till ett fungerande Sverige. Så var finns då dessa bristyrken? Arbetsförmedlingen har särskilt identifierat sex områden i Blekinge som behöver mer utbildad personal nu och de kommande åren. Det är inom utbildningsområdet, byggsektorn, vård- och omsorg, IT, teknik och inom industrin.  Låt oss titta närmare på respektive område.



Här finns goda möjligheter till jobb!

Vård- och omsorg Utbildning Bygg

• Undersköterska
• Sjuksköterska 
• Läkare 
• Fysioterapeut 
• Psykolog 
• Kurator 
• Barnmorska
• Tandläkare 
• Tandtekniker
• Vårdadministratör, m fl

• Förskollärare
• Grundlärare
• Ämneslärare
• Gymnasielärare
• Folkhögskollärare
• SFI-lärare
• Lärare vuxenutbildning
• Grundlärare fritidshem
• Specialpedagog
• Speciallärare, m fl

• VVS-montör
• Elektriker
• Snickare
• Anläggningsmaskinförare 
• Murare
• Ställningsbyggare
• Målare
• Betongarbetare
• Plåtslagare 
• Golvläggare, m fl

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Det vara svårt att föreställa sig vad det är för typer av jobb det handlar om när man talar om övergripande branschkategorier. Här ser du ett urval av jobb under varje område. Men kom ihåg att detta inte är alla. Flera av de här kategorierna är väldigt stora och omfattar mängder av olika yrken.  UtbildningInom utbildningsområdet finns ett stort behov av lärare på alla nivåer, både förskollärare, grundlärare i lågstadiet samt ämneslärare i högstadiet och gymnasiet. Du kan också välja att jobba med barn som behöver särskilt stöd och då är du specialpedagog, eller jobba med barns fritid som grundlärare på fritidshem. Det finns även brist på lärare i svenska för invandrare - SFI, och lärare för olika typer av vuxenutbildningar.ByggByggbranschen är omfattande och täcker in många olika yrken. Här är exempel på några såsom VVS-montör, elektriker, snickare, maskinförare, murare och målare. Inom byggsektorn finns olika nischer inom varje område. Du kan till exempel vara tunnplåtslagare, grovplåtslagare eller byggnadsplåtslagare, du kan vara maskinsnickare, finsnickare eller träarbetare, och så vidare.  Vård- och omsorgVård- och omsorg är kanske det område som de flesta vet saknar arbetskraft. Inte minst under covid-19-pandemin har detta varit tydligt och det är något som det rapporteras flitigt om i medier. Även detta är ett omfattande yrkesområde. Listan ger bara några exempel. Undersköterska blir du om du går vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller Komvux, men det finns en rad andra yrken som kräver eftergymnasial utbildning. Där ingår sjuksköterska, läkare, fysioterapeut eller sjukgymnast, barnmorska, psykolog och så vidare, men även inom tandvården behövs utbildad personal. Inom vårdområdet finns det flera specialistområden och du har möjlighet att specialisera dig på just det DU tycker är särskilt intressant.  Övriga faktaI Blekinge finns fyra av tio jobb inom den offentliga sektorn, alltså inom kommunerna, regionen eller någon av de myndigheter som finns här. Det innebär ungefär 27 300 jobb. Främst jobbar man då inom vård- och omsorgssektorn eller utbildningssektorn. När det gäller byggbranschen i Blekinge jobbar idag var femte byggarbetare med att bygga hus, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. 



IT Teknik Industri

• Ingenjör elektroteknik 
• Ingenjör bygg- och 

anläggning
• Ingenjör maskinteknik
• Brandingenjör
• Miljöingenjör 
• Kyl- och värmepumps-

tekniker 
• Fastighetstekniker 
• Larm- och säkerhets-

tekniker, m fl. 

• IT-projektledare
• Programmerare
• Mjukvaru- och 

systemutvecklare
• Systemanalytiker 
• IT-arkitekt
• Systemtestare
• Drifttekniker 
• IT-tekniker
• Systemförvaltare, m fl

• Svetsare
• Underhållsmekaniker
• Maskinoperatör
• Maskinreparatör
• Fordonsreparatör
• Automationstekniker
• CNC-operatör, m fl

Var finns bristen? Och vad är det för jobb?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
ITIT-sektorn är under ständig förändring tack vare den tekniska utvecklingen och digitaliseringen och det finns hela tiden behov av nya utbildade personer med intresse och fallenhet för IT. Här hittar vi jobb som IT-projektledare, programmerare, mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekt och så vidare. Något att tänka på i IT-branschen är att det finns många olika yrkestitlar på samma jobb. Två olika företag kanske söker en kandidat med samma typ av utbildning och bakgrund men kallar jobben för helt olika saker. Det gäller att inte stirra sig blind på titlar utan ta reda på vad det är som eftersöks.  TeknikDet tekniska området är svårdefinierat eftersom tekniska yrken ingår i nästan alla yrkesområden, inte minst inom bygg-, IT- och industrisektorn. Men även inom vård och skola behövs tekniskt utbildad personal. Oavsett vilket område det gäller så finns det ett behov av ingenjörer. Det kan till exempel vara ingenjörer inom elektroteknik eller inom bygg- och anläggning. Det finns också behov av tekniskt kunniga personer som genomför mer praktiska uppgifter som kyl- och värmepumpstekniker. fastighetstekniker, larm- och säkerhetstekniker med flera.  IndustriIndustrin i Blekinge har haft bra år och prognosen är att branschen kommer fortsätta att växa, och därmed finns det behov av utbildad arbetskraft. Även industriområdet är omfattande och täcker in många olika yrken och de som listas här är bara några exempel. Här har vi svetsare, mekaniker, maskinoperatör, fordonsreparatör, automationstekniker, CNC-operatör med flera.





Vad tror du händer på en arbetsplats om alla är 
resultatinriktade?  Eller självständiga?  

• Noggrann

• Organiserad

• Samarbetsförmåga

• Självständig

• Resultatinriktad

• Vilja att utveckla och utvecklas

Generella kompetenser 
är viktiga i de flesta 
jobb. Till exempel:

TÄNK PÅ!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
 I de flesta jobb är det vi kallar generella kompetenser jätteviktiga. De handlar om basala saker som att vara noggrann, organiserad, kunna samarbeta med andra men också kunna jobba självständigt, vilja leverera ett gott resultat, vilja bidra till utveckling och förnyelse och vilja utvecklas själv och lära sig nytt. Det här är kompentenser som krävs i de flesta yrken, men som måste anpassas till det sammanhang man befinner sig i. Beroende på var du jobbar kommer kompetenserna till användning på olika sätt. Diskussionsunderlag: Vad tror du händer på en arbetsplats om alla är resultatinriktade eller självständiga? 



Utbildning

Jobben kan innebära att:

• Skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande. 

• Förmedla expertkunskap, väcka nyfikenhet och inspirera elever.

• Skapa meningsfull, inspirerande och lärorik miljö för unga.

Dina egenskaper kan vara: 
• Ledarskap

• Pedagogisk

• Se individen

• Organiserad

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
 Men hur ska du veta om något av framtidsyrkena är ditt drömjobb? Här gäller det nog att funderar över de egna egenskaperna och förmågorna, vad gillar jag och vad är jag bra på, och på vad dessa framtidsjobb innebär.  Vi ska titta på varje enskilt område och prata om vad jobben generellt kan innebära. Och här vill jag att ni gärna själva reflekterar och kommer med egna tankar och förslag.  Jobben kan innebära att: Inom utbildningsområdet jobbar du främst med barn och unga men också med vuxna. Här skapar du möjlighet till utforskande, lek och lärande som förskollärare, du förmedlar kunskap, väcker nyfikenhet och inspirerar elever som grundlärare, ämneslärare eller gymnasielärare, eller skapar meningsfull, inspirerande och lärorik miljö för eleverna efter skoltid som grundlärare på fritidshem. Eller jobbar du med människor som behöver lära sig svenska som SFI-lärare eller elever som behöver särskilt stöd i skolan som specialpedagog eller speciallärare.  Det finns en rad olika yrken inom skol- och utbildningsområdet. Kommer ni på fler saker? Dina egenskaper kan vara:Vem passar dessa jobb för? Om du har ledarskapsförmåga, känner att du är duktig på att förklara så att andra förstår, det vill säga att du är pedagogisk, om du är social, empatisk och ser varje individ, gillar att lösa problem och är bra på att organisera, då kan skolan vara något för dig. Ett visst mått av stresstålighet kan vara bra också.  Varför tror ni man behöver ha ledarskapsförmåga och och se individen? Kunna leda en större grupp barn/unga/vuxna och få dem engagerade och inspirerade, ha en förståelse för hur andra tänker och fungerar och se varje persons egenskaper och kunna anpassa undervisningen. Kommer ni på fler passande egenskaper?StresståligKommunikativSocialProblemlösare Viktigt att tänka på:Naturligtvis utvecklas du som person efterhand under både utbildning och arbetsliv och så även dina förmågor och kunskaper. 



Bygg

Jobben kan innebära att:

• Arbeta med installationer, underhåll och reparationer. 

• Arbeta med nybyggnation, ombyggnation och renovering. 

• Forma, skapa, montera eller behandla föremål och ytor.

Dina egenskaper kan vara: 
• Problemlösare

• Noggrann

• Resultatinriktad

• Självständig

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Jobben kan innebära att: Som vi pratade om tidigare finns det många olika typer av yrken inom byggbranschen. Generellt kan man säga att jobben kan innebära att du arbetar med installationer, underhåll och reparationer som till exempel elektriker, att du arbetar med nybyggnation, ombyggnation och renovering som till exempel snickare eller murare, eller formar, skapar, monterar eller behandlar föremål och ytor som till exempel plåtslagare eller målare. Kommer ni på fler saker man gör inom byggbranschen? Dina egenskaper kan vara: De egenskaper som kan vara bra att ha är att gilla att lösa problem, att vara är noggrann och vilja uppnå ett bra resultat samt att man är självständig men också har lätt att samarbeta med andra. Inom byggbranschen kan du både arbeta själv men också i team beroende på vilken roll och uppgift du har. Varför tror ni att man måste gilla att lösa problem?(Stöter då och då på problem och behöver använda fantasi och hantverksskicklighet för att lösa uppgiften)  Kommer ni på fler förmågor som kan vara bra att ha eller utveckla? Förslag: OrganisatoriskKreativServiceinriktadFlexibelStresståligKvalitetsinriktadSamarbetsförmågaKunna följa regler och instruktionerInitiativrik



Vård- och omsorg

Jobben kan innebära att:

• Förebygga sjukdomar och ansvara för att medicinska ordinationer genomförs.

• Förbättra människors livssituation och förmåga att påverka sitt liv.

• Skriva patientjournaler och ansvara för receptionen. 

Dina egenskaper kan vara: 
• Kommunikativ

• Uppmärksam

• Samarbetsförmåga

• Noggrann
Jobben kan innebära 

skiftarbete. 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Jobben kan innebära att:Vad gör man inom vård och omsorg? Även här finns ett brett spann av yrken och arbetsuppgifter och även många olika typer av arbetsplatser. Du jobbar inte bara på vårdcentraler eller sjukhus, du kan också jobba med äldre eller funktionsnedsatta till exempel.   Jobben innebär i stort att du tar hand om och hjälper människor. Du kan förebygga sjukdomar och ansvara för att medicinska ordinationer blir genomförda om du är sjuksköterska, som läkare undersöker du patienter och ställer diagnoser, du hjälper människor att förbättra sin livssituation som psykolog eller kurator, eller kanske du ansvarar för all dokumentation eller att ta hand om receptionen om du är vårdadministratör.  Vad mer kan jobb inom vård- och omsorg innebära tror ni? Dina egenskaper kan vara:När du jobbar med människor i vård- och omsorg kan det vara bra att vara kommunikativ, det vill säga att kunna prata på ett sätt som är lätt att förstå. Det gäller att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera behov hos dem du möter, att kunna samarbeta och vara noggrann. Ett visst mått av stresstålighet kan vara bra även här. Varför måste man kunna samarbeta och vara noggrann tror ni?Du jobbar i team på vårdavdelningar och mottagningar och måste kunna samarbeta med andra. Det är viktigt att arbetet blir riktigt utfört för att förhindra misstag vid medicinering och behandling. Är det någon egenskap ni saknar här?StresstålighetSjälvständighetEmpatiskServiceinriktad  Övrigt: Jobben inom vård- och omsorg kan innebära skiftarbete, det vill säga schemalagd arbetstid på dagar, kvällar, nätter och helger. Men, det innebär också att du får påslag på lönen i form av ob-tillägg för att du arbetar obekväm arbetstid. Vanligen får du också längre ledigheter i följd. 



IT

Jobben kan innebära att:

• Vara spindeln i nätet med helhetssyn på organisationers IT-struktur.

• Genom programmering ta fram och utveckla data- och IT-system.

• Sköta den tekniska infrastrukturen på företag och organisationer.

Dina egenskaper kan vara: 
• Analytisk

• Organiserad

• Utvecklingsinriktad

• Beslutsförmåga
Teknikområdet är 

brett och utvecklas 
ständigt.

TÄNK PÅ!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Jobben kan innebära att:Vi går över till IT-området. Här kan du vara spindeln i nätet i en organisation och ha full koll på organisationens IT-struktur som IT-arkitekt, du utvecklar data och IT-system genom programmering som systemutvecklare, du sköter den tekniska infrastrukturen på ett företag som IT- eller nätverkstekniker, eller kanske säkrar den långsiktiga driften av en organisations IT-system som systemförvaltare. Kommer ni på flera saker man kan göra i IT-branschen?Det fina med både teknikområdet i sin helhet och mer specifikt IT-sektorn är att det är otroligt breda områden. Det finns plats för den utåtriktade personen som älskar att utmana sig med olika uppgifter varje dag, men det finns också rum för specialisten som vill gräva ner sig i utformningen av kretskort, backendsystem eller vad det nu månde vara. Du kan vara anställd på mindre eller större företag, forska eller starta eget. Möjligheterna är många! Dessutom är det yrken där man, på gott och ont, aldrig är färdiglärd. Tekniken går ständigt framåt så det gäller att hänga med och vilja utvecklas. Dina egenskaper kan vara:Först och främst kan det vara bra att ha ett intresse för IT. Det handlar också mycket om att ha en analytisk förmåga, att vara organiserad, vilja utveckla, komma vidare och testa nytt och våga ta beslut.  Varför tror ni man behöver vara analytiskt lagd och kunna våga ta beslut?Kunna definiera problem och dra logiska slutsatser för att hitta bästa möjliga lösning. Som IT-arkitekt till exempel kan du ha en chefsroll och i den kunna leda och ta beslut för teamet. Kommer ni på fler förmågor eller egenskaper som kan vara bra att ha?Pedagogisk LedarskapsförmågaSamarbetsförmågaAnsvarsfullKundfokuserad



Teknik

Jobben kan innebära att:

• Utveckla teknik i allt från medicinsk utrustning till självkörande bussar.

• Hitta den bästa och mest effektiva lösningen inom konstruktion. 

• Vara expert inom ett särskilt område och lösa problem åt kunder. 

Dina egenskaper kan vara: 
• Problemlösare

• Analytisk

• Organiserad

• Noggrann
Teknikområdet är 

brett och utvecklas 
ständigt.

TÄNK PÅ!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Jobben kan innebära att:Som vi pratade om tidigare går det tekniska området in under flera andra kategorier och eftersom jobben skiljer sig åt är det inte helt enkelt att ge en samlad bild.  På det stora hela kan man säga att det inom ingenjörsyrkena handlar om att utveckla ny teknik eller hitta den bästa och mest effektiva lösningen med hjälp av befintlig teknik. Du kan också vara expert inom särskilda områden, till exempel som kyl- och värmepumpstekniker eller larm- och säkerhetstekniker. Då löser du problem åt kunder och jobbar med service.  Vad kan man mer göra tror ni? Dina egenskaper kan vara: Inom de tekniska yrkena är det bra om du gillar att lösa problem, om du är analytisk, organiserad och noggrann.  Varför behöver man ha en organisationsförmåga tror ni?Du kan jobba med stora projekt eller flera mindre små samtidigt och det kan vara mycket att hålla koll på. Kommer ni på fler egenskaper?ServiceinriktadKommunikativ SocialSamarbetsförmågaFölja regler och instruktioner



Industri

Jobben kan innebära att:

• Installera, sköta och övervaka maskiner och processer på industrier. 

• Minska risken för driftstopp genom förebyggande underhållsinsatser. 

• Arbeta manuellt med särskilt avgränsade delar inom en industri.

Dina egenskaper kan vara: 
• Noggrann

• Säkerhetsfokuserad

• Kvalitetsinriktad

• Samarbetsförmåga
Jobben kan innebära 

skiftarbete. 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Industrisektorn är stor i Blekinge. Av länets 12 största privata arbetsgivare är åtta inom industrin och det präglar hela Blekinges näringsliv. Det innebär också ett brett spann av jobbmöjligheter. Jobben kan innebära attVad skulle ett jobb inom industrin kunna innebära? Det kan handla om att installera, sköta och övervaka maskiner och processer på industrier som automationstekniker eller maskinoperatör, det kan vara att minska risken för driftstopp genom förebyggande insatser om underhållsmekaniker, sköta datorstyrda maskiner som tillverkar detaljer som CNC-operatör, eller arbeta rent konkret med handfasta delar som till exempel att svetsa samma stål och andra metaller. Kommer ni på fler industrijobb? Dina egenskaper kan vara:De egenskaper som kan vara bra att ha med sig är att vara noggrann, tycka att säkerhet är viktigt, vilja att det man gör ska hålla god kvalitet och kunna samarbeta med andra. Varför är säkerhetstänk viktigt?För att kunna förutse risker i arbetet och inte utsätta dig själv eller andra för sådant som är farligt. Kommer ni på fler egenskaper?Kunna följa regler och instruktionerInitiativrikProblemlösareResultatinriktadStresstålig Övrigt: Jobben inom industrin kan innebära skiftarbete, det vill säga schemalagd arbetstid på dagar, kvällar, nätter och helger. Men, det innebär också att du får påslag på lönen i form av ob-tillägg för att du arbetar obekväm arbetstid. Vanligen får du också längre ledigheter i följd.  Sammanfattning:Om du är nyfiken på något av yrkena vi har gått igenom så finns det ett jättebra verktyg på Arbetsförmedlingens sajt som heter ”Hitta yrken” där du kan läsa mer om respektive yrke, vad det innebär och vilka förmågor som kan vara bra att ha och varför. Här finns även intervjufilmer med personer som har just dessa yrken. Ta också tillfället i akt om du har någon i din närhet som har ett jobb du tycker verkar spännande. Passa på att fråga om allt du undrar! 



• I genomsnitt stannar anställda inte mer än fem år på en och samma arbetsplats.

• Du utvecklas genom hela livet och din livssituation förändras. 
Ditt jobb kan ändras och utvecklas med dig.

• I Sverige har vi förutsättningar för livslångt lärande genom vårt utbildnings-
och studiemedelssystem. 

• Många utbildningar, erfarenheter och kompetenser är gångbara i flera olika branscher.

Måste jag jobba med detta hela livet?
Nej!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Måste jag jobba med detta hela livet? Svar: Nej!�Punkt 1: Att välja yrke kan kännas enormt stort, läskigt och osäkert. Hur ska man veta vad man vill göra om 20, 10 eller kanske bara fem år? Traditionellt kan man säga att utbildningar har lett till jobb som man sedan har haft resten av sitt liv. Så är det inte längre! �Enligt statistik från statistiska centralbyrån stannar vi idag inte mer än fem år i genomsnitt på en och samma arbetsplats. Det beror både på att det inom vissa branscher, som dem vi har tittat på idag, finns mycket jobb men lite arbetskraft, men också på att vår syn på jobb har förändrats. Förr kanske man strävade efter att få en guldklocka för lång och trogen tjänst på en och samma arbetsplats. Idag bygger du istället ditt CV genom att byta jobba och på sätt få mer erfarenhet och högre lön.�Punkt 2:�Din livssituation utvecklas också och du kan behöva anpassa ditt jobb efter olika skeden i livet. Det kan handla om att träffa en partner, flytta, skaffa familj eller annat som påverkar livet. Så funkar livet och det är helt okej att anpassa sin jobbsituation efter sin livssituation. Kom ihåg att har du en utbildning är det lättare att byta jobb.� Punkt 3:�I Sverige har vi fantastiska möjligheter att plugga vidare och utvecklas ytterligare tack vare vårt utbildningsystem. Under hela livet har du möjlighet att läsa både grundutbildningar och universitets- eller högskoleutbildningar eller kurser. Genom vårt studiemedelssystem kan du ha rätt till studiebidrag ända till du fyller 56 år och lån till du är 47. Inte dåligt!�Punkt 4:�Och inte minst: Du kan inte misslyckas! Oavsett vad du utbildar dig till kan du ha nytta av din utbildning i andra yrken och sammanhang. Många erfarenheter och egenskaper är gångbara i flera olika branscher. Det är aldrig fel med en utbildning – du kan inte välja fel.



• Gymnasieutbildning  för dig som är 16-19 år
Titta på din kommuns hemsida under ”gymnasieskola”. 
Finns också på folkhogskola.nu.

• Vuxenutbildning för dig som är 20 år och äldre
Teoretiska kurser på grundskole- och gymnasial nivå samt yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Titta på din kommuns hemsida under ”vuxenutbildning”.

• Eftergymnasial utbildning 
Titta på antagning.se (utbildningar på högskolenivå), yrkeshogskolan.se, 
folkhogskola.nu (yrkesutbildningar, profilkurser, allmänna och 
behörighetsgivande kurser).

• Centrala studiestödsnämnden CSN
På csn.se hittar du information om studiebidrag och studiemedel (bidrag och lån).

Hur och var utbildar jag mig?

Många eftergymnasiala 
utbildningar ges 

på distans. 

TÄNK PÅ!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Det finns en djungel av kurser och utbildningar om man börjar söka på nätet och det kan vara svårt att orientera sig bland alla sajter och länkar. Här har vi samlat de viktigaste ställena ni ska leta på. Grundutbildning ungdomarDu som går i högstadiet och ska söka utbildning till gymnasiet tittar enklast på din kommuns hemsida. Där finns både kommunala och privata gymnasieskolor listade och vilka program de erbjuder.  Grundutbildning vuxnaDu som är vuxen och behöver en grundutbildning ska också titta på din kommuns hemsida under vuxenutbildning. Här listats de vuxenutbildningar som din kommun erbjuder. Eftergymnasial utbildningDu som har en gymnasieexamen och vill plugga vidare hittar alla universitets- och högskoleutbildningar och kurser på studera.nu, en sajt som drivs av universitets- och högskolerådet. Idag finns också väldigt många bra yrkeshögskoleutbildningar. Utmärkande för dessa är att de är anpassade efter arbetsmarknaden. Yrkeshögskolorna får bara erbjuda utbildningar där det finns goda chanser att få jobb. Oftast är dessa utbildningar lite kortare och har en hel del arbetsplatsförlagd praktik. Utbildningarna hittar du på yrkeshogskolan.se, en sajt som drivs av Myndigheten för yrkeshögskolan.  Även en del folkhögskolor har kortare eftergymnasiala utbildningar. Dem hittar du på folkhogskola.nu, en sajt som drivs av organisationen Sveriges folkhögskolor. DistansGlöm inte att du idag har goda möjligheter att plugga där du bor. Idag erbjuds en rad eftergymnasiala utbildningar på distans vilket gör att du slipper flytta om utbildningen inte finns på din hemort. CSNEn viktig förutsättning för att kunna plugga är försörjning. I Sverige har vi fantastiska möjligheter genom statligt studiestöd. Allt om hur du gör för att söka studiebidrag eller studielån, vad som krävs av dig och mycket annat, hittar du på centrala studiestödsnämndens sajt csn.se.



TÄNK PÅ!
Gymnasieexamen 

är en förutsättning för 
att du ska få jobb, 
oavsett vilket jobb 

det gäller!

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Sist men inte minst: tänk på att oavsett vilket yrke du väljer i livet så bör du ha en gymnasieexamen. Utan en grundläggande gymnasieutbildning är det jättesvårt att få jobb. Det är jätteviktigt att komma ihåg! Och om framtiden känns läskig, osäker och förvirrande, testa dig fram! Du kan alltid byta utbildning och jobb om det inte känns rätt. Kom ihåg att alla är nya i början och det tar olika lång tid för olika människor att hitta det som passar bäst. Våga satsa och kasta dig ut!Lycka till!



Vilket är ditt 
drömjobb?

Lycka till!
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