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D E T TA N Y H E T S B R E V Ä R S K I C K AT T I L L D I G
S O M Ä R S A M A R B E T S PA R T N E R I K R A F T S A M L I N G
ÄNGELHOLM.

Under perioden 17 september till 22 oktober 2013 har sex föreläsningstillfällen om entreprenörskap genomförts i Sparbankens Öresunds
lokaler i Ängelholm. Ett stort antal nyfikna Ängelholmare var på plats
på...

Ängelholms första
Entreprenörskola
Den 17 september gick startskottet för
Entreprenörskolan i Ängelholm som är ett
samarbete i Kraftsamling Ängelholm med
olika lokala aktörer. Kickoffen med Dani
Evanoff från Candyking var välbesökt med
ett åttiotal besökare. Detta pass följdes upp
enligt ett förbestämt schema med följande
områden; företagsstart, marknadsföring,
säljteknik, ekonomi och avslutningsvis med
en inspirationsföreläsning.
- Hela konceptet har gått bra och vi har fått
mycket positiv respons från deltagarna,
säger Mattias Lundblad och Jonas Elfving,
ansvariga för Entreprenörskolan.

Nu väntar en utvärdering av resultatet och
en plan för en eventuell ny omgång.
- Vi utreder nu om det finns underlag för
en runda till under nästa år och hur detta
projekt kan implementeras i kommunen.
Deltagaren Victor Larsson är nöjd med
innehållet:
- Efter ha lyssnat på föreläsningarna inser
jag att det finns många vägar att gå i livet
och företagande känns som rätt val för mig. o

Läs mer

PARTNERMÖTE PÅ ERIKSLUND
Den 17 oktober 2013 samlades partnerskapet för Kraftsamling på hotell Erikslund i Ängelholm.
Kvällen innehöll bland annat information om tre projekt inom Kraftsamling; Hälsostaden,
Entreprenörskolan och Utmaningen för ungdomsjobb i Ängelholm. Efter en effektiv och
nyttig fika föreläste Linus Jonkman om generationer under titeln: Guldklockans död. Linus
intresserade sig för detta område då han en gång såg sin förmögna farmor diska sina fryspåsar.
Idag föreläser Linus över hela Sverige kring generationer. o
Linus Jonkman | Foto: Viktor Larsson

- ett nytt projekt i Kraftsamling

Grundskoleelever i Ängelholms kommun deltar i Aktivitet förebygger, en
satsning för att unga ska tycka idrott är roligt och lika för alla. Ett extrapass
idrott i veckan med fokus på variation och värdegrundsfrågor.
Under året som gått har över
400 elever i årskurserna tre
och sex över hela Ängelholms
kommun deltagit i Aktivitet
förebygger. Det innebär ett
extra lektionspass idrott i
veckan för dessa elever. Det
som skiljer sig från de vanliga
idrottslektionerna är att lokalt
föreningsliv är med och håller
lektioner med idrotter som
normalt inte finns på schemat.
Några exempel är badminton,
judo och shack. Lotta Vöcks
Möller och Maja Arvidsson,

personerna bakom satsningen,
lägger också stort fokus på
ledarskap:
- Vi har tydliga riktlinjer
för hur ledarskapet ska se
ut. Exempelvis är det alltid
ledaren som väljer vem som
ska träna med vem. Förutom
den extra lektionen hjälper
också Aktivitet förebygger till
med sponsring för utsatta barn
i behov av stöd.
- Det kan vara ett par skor
och en medlemsavgift. Jag
följer alltid med till butiken

Lotta Vöcks Möller och Maja Arvidsson | Foto: Viktor Larsson

AKTIVITET
FÖREBYGGER
så pengarna verkligen går
till rätt saker berättar Maja
Arvidsson. Till nästa år ska
Aktivitet förebygger utöka
med att driva satsningen även
för årskurs sju vilket då totalt
omfattar 700 elever. I framtiden
ser gärna Maja och Lotta att
gymnasieskolan innefattas för
att utbilda unga i kostvanor,
träning och en sund livsstil.
- Att satsa pengar på ungas
hälsa spar pengar för framtiden
då en sundare livsstil ger
mindre problem senare i livet. o

Läs mer

UNGIÄNGELHOLM NÅR MÅLEN
jämfört med Skåne och riket, Entreprenörskolan
har genomförts med stort intresse från allmänheten
och ett ungdomsnätverk är igång i syfte att finna
former för samverkan. Jonas ser en ljus framtid för
projektet:
- Framöver vill vi starta ett Entreprenörsprogram
på heltid för unga entreprenörer. Vi vill också
använda oss av ungdomsnätverket och ungdomar i
kommunen för att sätta upp mål för Ungdomsstaden
och skapa en modell för samverkan mellan olika
aktörer i Ängelholm som arbetar med ungdomar. o

till Ung i Ängelholm.

84% av dessa har

genomfört hela programmet.

68%

av dessa har gått
vidare till antingen arbete eller
studier.

u

Projektet Ung I Ängelholm är nu inne
på sitt sista ordinarie projektår. Den 30
juni 2014 avslutas projektet, men Jonas
Elfving, projektledare för Ung i Ängelholm,
är förhoppningsfull:
- Vi hoppas såklart att vår ansökan om
ett halvårs förlängning beviljas av ESFrådet för att arbeta med att implementera
projektet. Flera av de mål Ung i Ängelholm
har satt upp har uppnåtts. Tre exempel är;
en lägre ungdomsarbetslöshet i kommunen

229 ungdomar har antagits

Ung i Ängelholm finansieras med
stöd av Europeiska socialfonden
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Hälsostaden - ett samverkansprojekt
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