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Om handelns
jobbskuggardag
Handelns jobbskuggardag är en dag då elever från
högstadiet får följa en person en vanlig dag på jobbet.
Eleverna får samtidigt en bild av olika yrken inom
handeln. Handeln är en bransch som sysselsätter mer
än en halv miljon människor och är en viktig ingång för
unga till den svenska arbetsmarknaden.

En dag som motiverar

Handelns jobbskuggardag ger fördelar till alla som deltar.

•
•
•

För elever är det en chans att se hur företag och arbetsplatser
fungerar. Eleverna får också se hur en utbildning kan leda till
möjligheter och en karriär.
För lärare kan jobbskuggardagen ge nya idéer kring hur elever
kan motiveras. Det kan också ge en rolig och nyttig koppling
mellan skolan och arbetslivet.
För kontaktpersoner på arbetsplatserna bidrar jobbskuggningen
till att skapa kontakter med morgondagens arbetskraft.

Före besöksdagen

Före besöksdagen kan du tillsammans med ditt barn gå igenom
dokumentet ”Om handelns jobbskuggardag - för elever”.

•

Du kan hjälpa ditt barn att reda ut eventuella frågetecken.

•
•

Du kan berätta om dina egna erfarenheter.
Ni får ett bra tillfälle att prata om framtid, utbildning och yrkesval.

Efter besöksdagen

Efter jobbskuggardagen kan du och ditt barn prata om upplevelsen
och vad ditt barn har fått ut av dagen.

Lektionspaket

Som komplement till jobbskuggardagen finns även ett lektionspaket
på fem lektioner, kopplade till kurs- och läroplaner, som används
i skolan. Lektionerna knyter an till handeln från lektion till
jobbskuggning, med både förberedelser och efterarbete.

Yrkeskartan

Handelsrådets sajter karriarihandeln.se och yrkeskartan.se är en bra
utgångspunkt för jobbskuggardagen. Här kan du och ditt barn läsa
mer att arbeta i handeln och om olika yrkesroller.

Om Handelsrådet

Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse
som ägs av arbetsmarknadernas parter;
Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen
KFO, Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

handelsradet.se

