Skutskär den 16 oktober 2018
Hej!
På Älvboda Friskola vill vi jobba extra mycket med entreprenörskap i skolan.
Vi strävar mot att alla våra elever ska utvecklas till ansvars- och initiativtagande individer.
I framtiden kan de bli just den arbetskraft, forskare, företagare som vi i Sverige behöver. Vi
vill att våra elever ska få de bästa förutsättningarna och se många förebilder för att lyckas med
detta. I våra styrdokument (läroplanen) står det också uttryckligen att vi ska jobba med ett
entreprenöriellt lärande i grundskolan och det kan beskrivas med bilden nedan.
Entreprenöriellt lärande

Samarbete med
omvärlden,
verklighetsanknutet,
samverkan med
arbetslivet

Att utveckla och
stimulera
kompetenser som att
ta initiativ, ansvar och
att omsätta idéer till
handling…
Utveckla nyfikenhet,
självtillit, kreativitet,
och samarbetsförmåga

Just därför skulle vi vara tacksamma om du kunde komma och berätta om ditt företag och hur
du gjorde för att komma dit du är idag.
Vi har en entreprenörsdag den 29 november. Dagen avslutar vi med vår årliga
julmarknad.
Har du möjlighet att komma hit till Älvboda Friskola på förmiddagen den dagen och
berätta om just ditt företag? Vi bjuder på lunch och du får möjlighet att se hur det är i
skolan idag.
Om du har möjlighet så hör av dig så berättar vi mer och bokar tid.
Skolan är också en allmän plats så det är helt ok om du vill marknadsföra ditt företag hos oss,
vi har en fotbollsklass där det finns möjlighet att synas med reklam på kläder och annan
utrustning.
Med vänlig hälsning
Johan Sennerfeldt
Ewa Larsson
Rektor
Johan.sennerfeldt@alvboda.se

Biträdande Rektor
ewa.larsson@alvboda.se

070-34 179 73

070-569 77 54
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