Vad innebär livet efter skolan?
Victor Ollén arbetar som näringslivsutvecklare på Malmö stad, med fokus på näringslivets
långsiktiga kompetensförsörjning, och på samverkan skola–näringsliv. Han är den drivande
kraften bakom att Malmö stad nu erbjuder alla Malmös grundskolor möjligheten att boka en
speciallektion av AMK för sina sjundeklassare.

Victor Ollén (ovan tv, lektion th): ”Det finns ett enormt stort behov av att få ut kunskap till
våra ungdomar om vad som händer i livet efter skolan. Många har ingen kontakt alls med
arbetslivet. De behöver få bilder av en möjlig framtid, de behöver förstå att alla behövs.
Vi har ett ansvar för att de får en korrekt beskrivning av framtiden så att de kan göra
välgrundade val, och förstå vad olika val innebär. För detta krävs naturligtvis insatser från
olika håll, och AMK är en viktig del i detta arbete”.
Malmö gjorde ett medvetet val när man bestämde att det var årskurs sju som skulle få besök
av AMK. Får man redan som sjundeklassare en bra orientering om arbetslivet och vilka krav
som ställs, så har man tid att fundera och så småningom välja utbildningsväg. Med bättre
kunskap förstår eleverna att det krävs höga betyg om man har siktet inställt på att bli till
exempel läkare eller jurist - och det vill många bli. Med en bredare orientering om olika
yrken kan man också väcka nyfikenhet för helt andra områden, som eleverna inte tänker på.
Det finns till exempel en förlegad bild av industrin och vad det innebär att jobba där.
Victor Ollén igen: ”Vi behöver hjälpa eleverna att få igång tankarna kring vad man faktiskt
kan bli, och ge dem rätt möjligheter att ta sig dit. Att berätta om hur en modern
industriarbetsplats ser ut, hur en svetsare eller robotoperatör jobbar, vad en undersköterska
eller lärare gör, är kunskap som kan inspirera till studie- och yrkesval som blir rätt för eleven,
och bra för näringslivets och övriga samhällets kompetensförsörjning.

