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Målet med jubileumsprojektet var att hjälpa de lokala ungdomarna inför deras yrkesval och 
befrämja kontakterna mellan ungdomar i yrkesutbildning och företag. 
 
 
DELPROJEKT: 
 
 

1. PRESENTATION AV OLIKA YRKEN FÖR GYMASIEELEVER 
 

Yrkestjänsten fortsatte samarbetet med Ekenäs Gymnasium genom att ordna 
totalt åtta presentationer av olika yrken under läsåret 2004-2005. Vid årets 
presentationer utnyttjades Rotarianernas starka sida, den praktiska 
arbetserfarenheten, genom att beskriva, vad man inom de olika 
yrkesinriktningarna verkligen gör i förvärvslivet och hur uppgifterna med åren 
kan förändras. Presentationerna speglade också de valmöjligheter de specifika 
basutbildningarna ger i förvärvslivet. 
 
 

2. ANSKAFFNING AV PRAKTIKPLATSER ÅT ELEVER I HÖGSTADIETS 
NIONDE ÅRSKURS 

 
Yrkestjänsten fortsatte att skaffa praktikplatser för elever i högstadiets årskurs 9. 
Samarbetet utvidgades till tre högstadieskolor i Ekenäs. Perioden med praktisk 
arbetsorientering (”PRAO”) är viktig för många elever därför att den ofta är den 
första kontakten med arbetslivet. Rotary skaffade totalt 115 praktikplatser och 
kunde såvida hjälpa att garantera en praktikplats för alla elever i högstadiets 
nionde årskurs i Ekenäs. 
 
 

3. BEFRÄMJANDE AV KONTAKTER MELLAN UNGDOMAR I 
YRKESUTBILDNING OCH FÖRETAG 

 
Det finns flere lokala läroinrättningar, som bjuder på yrkesutbildning på olika 
nivåer. Ekenäs Rotaryklubb har begränsade resurser och valde att styra de 
resurserna till de områden, där de har största inverkan. Klubben har redan 
tidigare samarbetat med Yrkeshögskolan Sydväst bland annat genom att 
deltaga i högskoledagen på hösten 2003. YH Sydväst är lokalt en exceptionellt 
stor och betydelsefull satsning och därför ville yrkestjänsten koncentrera sig på 



samarbetet med just denna skola. YH Sydväst har genomgått en omfattande 
organisationsförändring och det fanns speciella behov för en djupare lokal 
förankring av de nya studielinjerna. Rotaryklubben försökte att hjälpa YH 
Sydväst med att bli bättre känd bland regionens företag.  
 
De centrala områdena för samarbete mellan YH Sydväst och Ekenäs 
Rotaryklubb var branschpresentationer, en föreläsningsserie för allmänheten, 
högskoledagen 2004 och mentorsverksamheten. 
 
1. Skolan arrangerade en serie av åtta branschpresentationer under hösten 

2004. Alla åtta lokala utbildningsprogram och lokala företag inom samma 
bransch som utbildningsprogrammen presenterade sig för varandra och 
intresserade studeranden. Rotaryklubben hjälpte till med värvningen av 
företag till denna dialog. Resultaten varierade mellan olika presentationer. 
Tillfällen med ett valt tema och förhandspreparationer såg ut att fungera bäst. 
Serien kommer att fortsätta också i år under utvecklade former. 
  

2. En föreläsningsserie för allmänheten inom aktuella ämnen var ett led i YH 
Sydvästs marknadsföring. Målet var att förstärka bilden av en läroinrättning, 
där det händer och sker hela tiden. Dessa jubileumsföreläsningar var också 
höjdpunkten vin Rotarys 100-årsfirandet i Ekenäs. 

 
Rotaryklubben hade glädjen att bjuda på sex högklassiga föreläsningar: 
 
Överdirektör Jan Heino, Forststyrelsen: ”Skogbrukets framtida utmaningar” 
Direktör Martin Sandelin, Nokia: ”Informationssamhället i din ficka” 
VD Stig Gustavson, KCI Konecranes: ”Från tillverkande verkstad till globalt 
leveransnätverk” 
Chefsekonom Peter Boldt, FFC: ”Den europeiska arbetsmarknaden” 
Ärkebiskop emeritus John Vikström: ”Etiken som resurs i dagens samhälle” 
VD Gretel Ramsay, Tammet: ”Familjeföretagets förutsättningar i den globala 
konkurrensen” 
 

  
 
President Göran Wide öppnar ett föreläsningstillfälle    Föreläsningspublik 
 
Föreläsningsserien var väl framme i lokalradion och i pressen. 
Föreläsningarna samlade totalt 564 åhörare. 
 



 

  
 
Direktör Martin Sandelin, Nokia    VD Stig Gustavson, KCI Konecranes 
 

  
 
Chefsekonom Peter Boldt, FFC     Ärkebiskop emeritus John Vikström 
 

  
 
VD Gretel Ramsay, Tammet     Föreläsningspublik 
 
YH Sydväst vill fortsätta på våren 2006 med en serie av fyra föreläsningar. 
Rotaryklubben kommer att hjälpa med att hitta fyra prominenta föreläsare. 
 

3. Yrkeshögskolan ordnade för tredje gången högskoledagen i november 2004. 
Denna tillställning riktade sig till nuvarande studeranden, potentiella nya 
studeranden och regionens företag. Dagens syfte var att dels fungera som 
ett rekryteringstillfälle för nya studerande, dels att visa på samverkan mellan 
utbildningar och regionens arbetsliv. Företagens insatser behövs för att ge 
de unga en representativ bild av dagens arbetsliv och företagens behov. 



Rotaryklubben var med på utställningen och presenterade rotaryrörelsen och 
jubileumsprojektet med tre planscher. 
  

4. Mentorsverksamheten syftar till att ge studeranden en naturlig kontakt med 
den dagliga verkligheten inom det lokala affärslivet. Mentorerna stöder 
undervisningen med sina praktiska perspektiv och erfarenheter. 
Rotaryklubben har under året hjälpt genom förmedla kunniga mentorer. Efter 
ett års samarbete har rotaryklubben kunnat hjälpa med fem mentorer, varav 
tre är egna bröder och två förmedlade experter. 

 
Mentorsverksamheten togs mycket väl emot av såväl studeranden som 
lärare trots det, att verksamheten i denna form var ny i skolan och en viss 
skepsis fanns i starten. 

 

         
 
  Vyer från Högskoledagen 
 
Målet för samarbetet med YH Sydväst är att, om möjligt, skapa ramar för 
växelverkan mellan skolor och Rotaryklubben. Målsättningen är att uppnå 
bestående resultat, som kan utnyttjas i framtida samarbete med YH Sydväst och 
möjligtvis också tillämpas i motsvarande projekt med andra skolor. Samarbetet 
fortsätter under utvecklade former också under detta rotaryår. 
 

Vid slutet av rotaryåret 2004-2005 fick Ekenäs Rotaryklubb som den enda klubben i 
distriktet motta Rotary Internationals ”Rotary Centennial Community Project Award” som 
erkännande för vårt jubileumsprojekt.  

 

 


