How to sell & why they buy – Säljföreläsning
Torsdag 21 november 09:00 – 11:00
Arrangör: Ung Företagsamhet
Lär dig att sälja som kunden köper, läsa av din kunds värderingar och kommunicera mer träffsäkert. Ung Företagsamhet
Göteborg bjuder in elever som driver UF-företag på gymnasiet, UF-lärare och partners för en kostnadsfri föreläsning
med säljexperterna Robert Bloom och Markus Samuelsson.

Dans och Musikallinjen på Löftadalens Folkhögskola
Torsdag 21 november 10:15 – 10:25
Medverkande: Malin Johansson, Danspedagog, Löftadalens Folkhögskola, Marja Sipola Cuss, Teaterlärare,
Löftadalens Folkhögskola Arrangör: Löftadalens Folkhögskola
Uppträdande med dans, sång och teater. Information om utbildningarna.

Utsikten måste vara fri!
Torsdag 21 november 10:30 – 10:40
Medverkande: Nordiska folkhögskolan Arrangör: Nordiska folkhögskolan
Lärare och deltagare presenterar Nordiska folkhögskolan. Varför en nordisk skola? Hur är det att studera film, foto, bild,
teater, skrivande, teater eller allmän linje på Nordiska folkhögskolan?

- Plugga utomlands! Vi hjälper dig ut i världen. Torsdag 21 november 10:30 – 11:00
Medverkande: Elin Jonsson, Study Abroad, Petra Berglind Örn, Study Abroad Arrangör: Study Abroad
Vart är du på väg? En inspirerande presentation om hur det funkar att studera utomlands efter gymnasiet. En termin, ett
år eller hel utbildning - allt är möjligt. Information om csn, ansökan, behörighetskrav, stipendier, boende mm. Study
Abroad hjälper dig kostnadsfritt! Välkommen!

LTH | Lunds Tekniska Högskola – en plats för drömmar och upptäckter
Torsdag 21 november 10:30 – 11:00
Arrangör: LTH
Vill du vara med och påverka framtiden? Lyssna då på studenter från LTH som läser till ingenjör, arkitekt och/eller
industridesigner.

Au Pair i USA med Cultural Care Au Pair
Torsdag 21 november 10:30 – 11:00
Medverkande: Axel Söderlund, fd AuPair i Virginia och Kalifornien Arrangör: Cultural Care Au Pair
Cultural Care Au Pair är ett kulturellt utbytesprogram som ger dig mellan 18 och 26 år möjligheten att jobba i USA. Som
au pair bor och arbetar du i en noggrant utvald värdfamilj och ger dem barnomsorg samtidigt som du får lön varje vecka
och får ta kurser vid ett amerikanskt college. Du har dessutom chansen att resa och upptäcka USA, träffa nya vänner
från hela världen och kommer att skaffa dig minnen för livet! Kom förbi vår monter och träffa Axel, Madelene och Klara
som gärna delar med sig av deras tid som au pairer i USA och svarar på dina frågor.

Duo sång och gitarr
Torsdag 21 november 10:45 – 10:55
Arrangör: Helsjön folkhögskola
Elever från Helsjöns musiklinje ger ett musikaliskt smakprov och berättar om livet på folkhögskolan.

Kom till natursköna Wendelsberg och utbilda dig till musikalartist, skådespelare eller
lärarassistent
Torsdag 21 november 11:00 – 11:10
Arrangör: Wendelsbergs folkhögskola
Vi berättar om våra två olika inriktningar på Skolscenen, Musikal och Teater. Vid några av våra scentider kommer även
deltagare från vår skolscen att bjuda på något musikaliskt eller sceniskt. Vi delar vår scentid med en annan av skolans
inriktningar - Lärarassistenterna som berättar om sitt upplägg av utbildningen.

Göteborgs universitet- tre studenter berättar
Torsdag 21 november 11:00 – 11:30
Arrangör: Göteborgs Universitet
Tre studenter från olika delar av Göteborgs universitet berättar om sin utbildning och om studentlivet. Hur tänkte de när
de sökte in till universitetet? Vad är den stora skillnaden på universitetsstudier och gymnasiestudier? Hur ser en vanlig
dag på universitetet ut? Hur hittar man bostad? Dessa och fler frågor kommer studenterna att besvara och det finns
också möjlighet att ställa frågor till dem.

Läkar- och tandläkarstudier utomlands
Torsdag 21 november 11:00 – 11:30
Medverkande: Jonas Wilund, Studievägledare Medicin, Eduplanet, Johan Stenhammar, Studievägledare Medicin,
Eduplanet Arrangör: Eduplanet
All info du behöver för att läsa till läkare/tandläkare utomlands tex antagningskrav, kostnader, CSN, AT, arbete.
/EduPlanet Medicin Utomlands

Vad är en nation? Studentlivet i Lund
Torsdag 21 november 11:00 – 11:30
Medverkande: Fanny Lavré, Pro Qurator social, Malmö Nation, Oliver Adolfsson, Notarie, Malmö Nation Arrangör:
Malmö Nation
Vad kan du göra utöver studierna under din studietid i Lund? Nationerna finns till för att erbjuda studenter en paus vid
sidan av studierna med allt från organiserade träningstider, billiga luncher och middagar, pubar, nattklubbar och baler.
Vill du engagera dig kan du arbeta i något av nationens utskott, jobba på nattklubb, laga luncher, fotografera eller sjunga
i kör. Möjligheterna är oändliga och vi lovar att du lämnar Lund med nyfunna vänner och en hel del roligheter i bagaget.

Vi öppnar vägar – ända till Mars
Torsdag 21 november 11:00 – 11:30
Arrangör: Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet är ett universitet i världsklass - Sveriges enda i Arktis. Det var våra forskare som gjorde de
häpnadsväckande fynden av vatten på Mars och vi har dessutom Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik,
liksom ett stort antal andra civil- och högskoleingenjörsutbildningar. Hos oss går det även att läsa till bland annat lärare,
sjuksköterska och civilekonom och vi har ett brett utbud av program och kurser inom teknik, hälsa, musik, samhälle och
media.

Leda, berätta, komponera, agera – Blekinge folkhögskola
Torsdag 21 november 11:15 – 11:25
Arrangör: Blekinge folkhögskola
Intresserad av teater, ledarskap, låtskrivande och berättande? Kom och låt dig inspireras av lite improviserad lek, på
allvar!

GAME, DESIGN, FILM, ACTING & MUSIC skolor i utlandet
Torsdag 21 november 11:30 – 12:00
Arrangör: Your Study Advisor din SYV för studier i utlandet

Bli internationell kock eller konditor!
Torsdag 21 november 11:30 – 12:00
Medverkande: Love Starke Sundén, Studievägledare och lokal representant för Swiss Education Group, Swiss
Education Group Arrangör: SEG - Swiss Education Group
Vi erbjuder världsledande kock- och konditorutbildningar i Schweiz. Betald praktik vart som helst i världen ingår i
utbildningarna!

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar
Torsdag 21 november 11:30 – 12:00
Arrangör: Lunds Universitet
Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse, där du växer som människa och får vänner, kunskaper och
kontakter för livet.

Från skolbänken till filmfestivalen i Cannes
Torsdag 21 november 11:40 – 12:10
Medverkande: Erik Montoya Arrangör: Swiss Education Group
Erik berättar om skolgången och de erfarenheter som tagit honom dit han är idag. Hur skapade han sin egen tjänst på
ett av Svergies bästa hotell? Vad är fördelen med att studera Hospitality i Schweiz? Hur är det att representera Les
Clefs d’Or International?

Jobba & res i Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland
Torsdag 21 november 12:00 – 12:30
Medverkande: Marcus Gustafsson, Sales & Marketing Manager, GoXplore Arrangör: GoXplore
Vill du jobba och resa utomlands? Testa surfa i Australien, frossa sushi i Japan, pumpa puder i Kanada eller hoppa
bungy jump i Nya Zeeland. Vi hjälper dig med jobb, arbetsvisum & allt annat du behöver. Vi är Nordens största specialist
på att kombinera resande med arbete runt om i världen.

Att studera vid Stockholms universitet
Torsdag 21 november 12:00 – 12:30
Arrangör: Stockholms Universitet
Hur är det att läsa vid Stockholms universitet och hur är det att vara student? Studievägledare och student berättar och
svarar på frågor. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och
karriär, både nationellt och internationellt. Välj bland ett stort antal program och fristående kurser. På su.se/studera hittar
du alla våra utbildningar. Vill du lära känna några av våra studenter och fråga dem om hur det är att plugga på
Stockholms universitet, gå in på su.se/egentligen.

CHALMERS – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg
Torsdag 21 november 12:00 – 12:30
Arrangör: Chalmers Tekniska Högskola
Det finns inga problem som inte arkitekter, ingenjörer eller sjökaptener kan lösa! Chalmers studenter berättar allt om
sina studier, campuslivet och framtida yrkesmöjligheter

Studentpanel - Vad gör en ingenjörsstudent?
Torsdag 21 november 12:10 – 12:40

Intresserad av teknik? Kom och lyssna på studenter som berättar om tekniska utbildningar.

Hitta ditt konstnärliga uttryck på Löftadalens Singer/Songwriterlinje
Torsdag 21 november 12:30 – 12:40
Arrangör: Löftadalens Folkhögskola
Albin, Emelie och Rasmus berättar om Singer/Songwriterlinjen på Löftadalens folkhögskola

Läsa juridik och ekonomi på Handelshögskolan
Torsdag 21 november 12:30 – 13:00
Arrangör: Göteborgs Universitet
Hur är det att vara student på Handelshögskolan och vad leder studierna fram till? Vilka är de största utmaningarna?
Hur ser en vanlig skoldag ut och vad kan man bli efter examen? Möt våra studenter och få svar på hur det är att läsa
ekonomi och juridik vid Handelshögskolan.

Plugga språk utomlands och upplev världen
Torsdag 21 november 12:30 – 13:00
Medverkande: Kristina Weberg, Area & Marketing Coordinator, Blueberry Språkresor Arrangör: Blueberry Språkresor
Känn på storstadspulsen i London eller Barcelona, lär dig rita manga i Japan, kasta dig ut på surfvågorna i Australien
eller rocka loss Gangnam style i Sydkorea samtidigt som du lär dig ett nytt spännande språk och berikar ditt cv! Vi är
experter på språkresor runtom i världen och ger dig en lägsta prisgaranti.

Campus Varberg - Efterfrågade utbildningar
Torsdag 21 november 12:30 – 13:00
Arrangör: Campus Varberg
På Campus Varberg kan du läsa högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar framtagna i nära samverkan med
näringslivet utifrån de kompetenser omvärlden efterfrågar. Vi kallar det efterfrågade utbildningar. Kom och hör mer om
vårt utbildningsutbud och Varberg som studentstad.

Utsikten måste vara fri!
Torsdag 21 november 12:45 – 12:55
Medverkande: Nordiska folkhögskolan Arrangör: Nordiska folkhögskolan
Lärare och deltagare presenterar Nordiska folkhögskolan. Varför en nordisk skola? Hur är det att studera film, foto, bild,
teater, skrivande, teater eller allmän linje på Nordiska folkhögskolan?

Studiemedel för studier utomlands – så funkar det
Torsdag 21 november 12:45 – 13:20
Medverkande: Annika Dümmatzen, CSN Arrangör: CSN
Du vet väl att du kan söka studiemedel om du ska studera utomlands. Studiemedel består av bidrag och lån. Du har
också möjlighet att låna extra pengar till kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar. Det här
behöver du veta inför din ansökan om studiemedel när du ska studera utomlands.

Duo sång och gitarr
Torsdag 21 november 13:00 – 13:10
Arrangör: Helsjön folkhögskola
Elever från Helsjöns musiklinje ger ett musikaliskt smakprov och berättar om livet på folkhögskolan.

CHALMERS – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg
Torsdag 21 november 13:00 – 13:30
Arrangör: Chalmers Tekniska Högskola
Det finns inga problem som inte arkitekter, ingenjörer eller sjökaptener kan lösa! Chalmers studenter berättar allt om
sina studier, campuslivet och framtida yrkesmöjligheter

Allt kommer bli bra - Q&A med studenter från Umeå universitet
Torsdag 21 november 13:00 – 13:30
Arrangör: Umeå universitet
Q&A med studenter från Umeå universitet

Utbilda dig inom design, konst, mode & hantverk
Torsdag 21 november 13:00 – 13:30
Medverkande: Elin Wikström, Verksamhetschef, Gerlesborgsskolan, Magnus Svensson, Kommunikationsansvarig,
Nyckelviksskolan, Dag Bjaaland, Utbildningsledare, Stenebyskolan, Anna Persson, Skolchef, Domen Konstskola, Sofia
Höfvner Skogh, Rektor, Tillskärarakademin i Göteborg Arrangör: Kreativa Torget
Vi berättar hur du kan nå ditt drömyrke inom design, konst, mode och hantverk!

How to sell & why they buy – Säljföreläsning
Torsdag 21 november 13:00 – 15:00
Arrangör: Ung Företagsamhet
Lär dig att sälja som kunden köper, läsa av din kunds värderingar och kommunicera mer träffsäkert. Ung Företagsamhet
Göteborg bjuder in elever som driver UF-företag på gymnasiet, UF-lärare och partners för en kostnadsfri föreläsning
med säljexperterna Robert Bloom och Markus Samuelsson.

Kom till natursköna Wendelsberg och utbilda dig till musikalartist, skådespelare eller
lärarassistent
Torsdag 21 november 13:15 – 13:25
Arrangör: Wendelsbergs folkhögskola
Vi berättar om våra två olika inriktningar på Skolscenen, Musikal och Teater. Vid några av våra scentider kommer även
deltagare från vår skolscen att bjuda på något musikaliskt eller sceniskt. Vi delar vår scentid med en annan av skolans
inriktningar - Lärarassistenterna som berättar om sitt upplägg av utbildningen.

Leda, berätta, komponera, agera – Blekinge folkhögskola
Torsdag 21 november 13:30 – 13:40
Arrangör: Blekinge folkhögskola
Intresserad av teater, ledarskap, låtskrivande och berättande? Kom och låt dig inspireras av lite improviserad lek, på
allvar!

Är du redo för en större uppgift ? #Blipolis
Torsdag 21 november 13:30 – 14:00
Medverkande: Marko Ivanisevic, Instruktör HLR vuxen samt D-HLR för insatspersonal, Polisen Arrangör: Polisen
Hör polismannen Marko Ivanisevic berätta om polisutbildningen och polisyrkets breda uppdrag och variation.

Volontärresor i Afrika, Asien & Sydamerika
Torsdag 21 november 13:30 – 14:00
Medverkande: Marcus Gustafsson, Sales & Marketing Manager, Goxplore Arrangör: GoXplore
Åk som volontär och gör skillnad i världen. Var med och bevara sköldpaddor på Bali, ge stöd till barn i Ghana, undervisa
engelska på skolor i Sydafrika eller testa salsa, surfing samtidigt som du hjälper sengångare i Costa Rica. Vi har massor
med spännande och givande projekt. Kom och bli inspirerad till ett magiskt äventyr.

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar
Torsdag 21 november 13:30 – 14:00
Arrangör: Lunds Universitet
Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse, där du växer som människa och får vänner, kunskaper och
kontakter för livet.

Framtidsyrket - plugga till kiropraktor
Torsdag 21 november 13:30 – 14:00
Arrangör: Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
Plugga till kiropraktor - gör skillnad! Bristen på kiropraktorer kommer fortsätta vara stor flera år framöver. På
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan rustar vi dig med rätt kunskaper! Kiropraktorprogrammet i Stockholm är en femårig
heltidsutbildning där teoretisk kunskap varvas med praktisk träning. Under utbildningen läser du ämnen som anatomi,
fysiologi, idrottsmedicin och näringsfysiologi och i årskurs 4 och 5 praktiserar du dina kunskaper på högskolans egna
patientklinik.Utbildningen är legitimationsgrundande.

Din internationella karriär börjar här!
Torsdag 21 november 14:00 – 14:30
Medverkande: Love Starke Sundén, Studievägledare och lokal representant för Swiss Education Group, Swiss
Education Group Arrangör: SEG - Swiss Education Group
Satsa på en bransch med fantastiska internationella karriärmöjligheter! Läs en världsledande Hospitality Management
utbildning i Schweiz.

Praktiska yrkesutbildningar på Kanadas ledande skola för utbildningar inom film, TV och
Game Design och 3D Animation
Torsdag 21 november 14:00 – 14:30
Medverkande: Scott P. Steiger, Director, International Admissions & Business Development- Vancouver Film School
Arrangör: Vancouver Film School

Aldrig ensam
Torsdag 21 november 14:00 – 15:30
Medverkande: Charlie Eriksson
I föreläsningen berättar Charlie Eriksson om sina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa, om självmordsförsöket som
ledde till vård i respirator och om sin väg tillbaka till livet igen. Han lyfter på locket till psykisk ohälsa, något av de mest
tabubelagda som finns. Han får ett komplicerat och svårt ämne att bli enkelt och hanterbart och ger konkreta verktyg
som kan rädda liv. Det är en gripande, men hoppfull stund som inte lämnar någon oberörd.

BUSINESS & MANAGEMENT, TECH; SCIENCE & MEDICIN skolor i utlandet
Torsdag 21 november 14:30 – 15:00
Arrangör: Your Study Advisor din SYV för studier i utlandet

Spelundret Skövde
Torsdag 21 november 14:30 – 15:00
Medverkande: Högskolan i Skövde Arrangör: Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde har Sveriges största utbud av dataspelsutbildningar. Möt dataspelsstudenten Ben Clarke som
berättar hur det är att plugga dataspelsutveckling i en stad som lever och andas spel.

Hur stärker du dina chanser på arbetsmarknaden?
Torsdag 21 november 15:00 – 15:30
Arrangör: Arbetsförmedlingen
Du vet väl att du kan nå många av Arbetsförmedlingens tjänster i din mobil? Idag kan du hitta inspiration i ditt
jobbsökande och få svar på dina frågor via vår chatt, där du än är. Bygg på ditt personliga varumärke så arbetsgivarna
hittar dig via din profil eller stärk ditt digitala jag. Kom och lyssna på oss från Arbetsförmedlingen där vi kan visa dig
vilken nytta du kan ha av vårt största kontor, nämligen Sveriges arbetsformedlinen.se. Pröva dig fram och se vad som
passar just dig.

Study Law and Business in UK
Torsdag 21 november 15:00 – 15:30
Arrangör: University of Law

Unga som varken arbetar eller studerar
Fredag 22 november 09:00 – 09:45
Arrangör: MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
Seminariet belyser bland annat vilka faktorer som ökar risken för unga människor att hamna i livssituationen att varken
arbeta eller studera och vilka faktorer som spelar roll för att hjälpa dem därifrån. MUCF- Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor, har fått i uppdrag av regeringen att stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller
studerar. I uppdraget ingår att stödja lokal organisations- och verksamhetsutveckling så attförutsättningar skapas för att
ge unga som varken arbetar eller studerar ett tidigt och samordnat stöd. MUCF ska även utgöra ett informations- och
kunskapsstöd i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar samt återrapportera systemhinder till
regeringen.OBS! Föranmälan krävs

Dans och Musikallinjen på Löftadalens Folkhögskola
Fredag 22 november 10:15 – 10:25
Medverkande: Jan Pettersson, Sångpedagog, Löftadalens Folkhögskola, Malin Johansson, Danspedagog, Löftadalens
Folkhögskola Arrangör: Löftadalens Folkhögskola
Uppträdande med dans, sång och teater. Information om utbildningarna.

Utsikten måste vara fri!
Fredag 22 november 10:30 – 10:40
Medverkande: Nordiska folkhögskolan Arrangör: Nordiska folkhögskolan
Lärare och deltagare presenterar Nordiska folkhögskolan. Varför en nordisk skola? Hur är det att studera film, foto, bild,
teater, skrivande, teater eller allmän linje på Nordiska folkhögskolan?

Göteborgs universitet- tre studenter berättar
Fredag 22 november 10:30 – 11:00
Arrangör: Göteborgs Universitet
Tre studenter från olika delar av Göteborgs universitet berättar om sin utbildning och om studentlivet. Hur tänkte de när
de sökte in till universitetet? Vad är den stora skillnaden på universitetsstudier och gymnasiestudier? Hur ser en vanlig
dag på universitetet ut? Hur hittar man bostad? Dessa och fler frågor kommer studenterna att besvara och det finns
också möjlighet att ställa frågor till dem.

GAME, DESIGN, FILM, ACTING & MUSIC skolor i utlandet
Fredag 22 november 10:30 – 11:00
Arrangör: Your Study Advisor din SYV för studier i utlandet

Utbilda dig inom design, konst, mode & hantverk
Fredag 22 november 10:30 – 11:00
Medverkande: Elin Wikström, Verksamhetschef, Gerlesborgsskolan, Magnus Svensson, Kommunikationsansvarig,
Nyckelviksskolan, Dag Bjaaland, Utbildningsledare, Stenebyskolan, Anna Persson, Skolchef, Domen Konstskola, Sofia
Höfvner Skogh, Rektor, Tillskärarakademin i Göteborg Arrangör: Kreativa Torget
Vi berättar hur du kan nå ditt drömyrke inom design, konst, mode och hantverk!

Duo sång och gitarr
Fredag 22 november 10:45 – 10:55
Medverkande: Helsjön folkhögskola Arrangör: Helsjön folkhögskola
Elever från Helsjöns musiklinje ger ett musikaliskt smakprov och berättar om livet på folkhögskolan.

Kom till natursköna Wendelsberg och utbilda dig till musikalartist, skådespelare eller
lärarassistent
Fredag 22 november 11:00 – 11:10
Arrangör: Wendelsbergs folkhögskola
Vi berättar om våra två olika inriktningar på Skolscenen, Musikal och Teater. Vid några av våra scentider kommer även
deltagare från vår skolscen att bjuda på något musikaliskt eller sceniskt. Vi delar vår scentid med en annan av skolans
inriktningar - Lärarassistenterna som berättar om sitt upplägg av utbildningen.

Studentum.se - Intresset för utlandsstudier ökar
Fredag 22 november 11:00 – 11:30
Medverkande: Ella Reuterswärd, Team Leader Arrangör: Studentum.se
Studentum.se har bjudit in Blueberry College & Universitet som kommer ge information och inspiration om studier
utomlands.

Framtidsyrket - plugga till kiropraktor
Fredag 22 november 11:00 – 11:30
Arrangör: Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
Plugga till kiropraktor - gör skillnad! Bristen på kiropraktorer kommer fortsätta vara stor flera år framöver. På
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan rustar vi dig med rätt kunskaper! Kiropraktorprogrammet i Stockholm är en femårig
heltidsutbildning där teoretisk kunskap varvas med praktisk träning. Under utbildningen läser du ämnen som anatomi,
fysiologi, idrottsmedicin och näringsfysiologi och i årskurs 4 och 5 praktiserar du dina kunskaper på högskolans egna
patientklinik.Utbildningen är legitimationsgrundande.

CHALMERS – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg
Fredag 22 november 11:00 – 11:30
Arrangör: Chalmers Tekniska Högskola
Det finns inga problem som inte arkitekter, ingenjörer eller sjökaptener kan lösa! Chalmers studenter berättar allt om
sina studier, campuslivet och framtida yrkesmöjligheter

Från klimatångest till omvärldsförbättrare
Fredag 22 november 11:00 – 11:30
Medverkande: Johanna Stål, Chefredaktör Camino
Johanna Stål är chefredaktör för magasinet Camino, föreläsare och författare till bland annat boken Ett hållbart liv. Hon
har drivit ett värderingsfokuserat företag i 12 år och berättar om sin resa och hur det är att arbeta med att försöka göra
världen bättre. Hon delar med sig om tips, inspiration och idéer till dig som själv vill vara med och göra skillnad; genom
ditt arbete eller privat. Vart är det viktigast att lägga sin kraft och vilka förebilder finns det?

Leda, berätta, komponera, agera – Blekinge folkhögskola
Fredag 22 november 11:15 – 11:25
Arrangör: Blekinge folkhögskola
Intresserad av teater, ledarskap, låtskrivande och berättande? Kom och låt dig inspireras av lite improviserad lek, på
allvar!

Allt kommer bli bra - Q&A med studenter från Umeå universitet
Fredag 22 november 11:30 – 12:00
Arrangör: Umeå universitet
Q&A med studenter från Umeå universitet

Läsa juridik och ekonomi på Handelshögskolan
Fredag 22 november 11:30 – 12:00
Medverkande: Göteborgs Universitet Arrangör: Göteborgs Universitet
Hur är det att vara student på Handelshögskolan och vad leder studierna fram till? Vilka är de största utmaningarna?
Hur ser en vanlig skoldag ut och vad kan man bli efter examen? Möt våra studenter och få svar på hur det är att läsa
ekonomi och juridik vid Handelshögskolan.

Jobba & res i Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland
Fredag 22 november 11:30 – 12:00
Medverkande: Marcus Gustafsson, Sales & Marketing Manager, Goxplore Arrangör: GoXplore
Vill du jobba och resa utomlands? Testa surfa i Australien, frossa sushi i Japan, pumpa puder i Kanada eller hoppa
bungy jump i Nya Zeeland. Vi hjälper dig med jobb, arbetsvisum & allt annat du behöver. Vi är Nordens största specialist
på att kombinera resande med arbete runt om i världen.

Framtidens arbetsmarknad
Fredag 22 november 11:40 – 12:30
Medverkande: Fredrik Löfgren, robotutvecklare och AI-expert på Linköpings Universitet
Följ med på en resa in i framtiden när Fredrik Löfgren gör nedslag i olika branscher och ger konkreta exempel på hur
robotar används idag. Hur kommer robotarna att påverka och förbättra människors livskvalité? Hur kommer framtidens
arbetsmarknad att förändras och vilka nya spännande jobb kommer att skapas? Teknikutveckling är så mycket mer än
att bara välja rätt algoritmer, det uppstår många etiska avvägningar och moraliska dilemman. Fredrik berör dessa mer
likt en filosof än den ingenjör han är.

Läkar- och tandläkarstudier utomlands
Fredag 22 november 12:00 – 12:30
Medverkande: Jonas Wilund, Studievägledare Medicin, Eduplanet, Johan Stenhammar, Studievägledare Medicin,
Eduplanet Arrangör: Eduplanet
All info du behöver för att läsa till läkare/tandläkare utomlands tex antagningskrav, kostnader, CSN, AT, arbete.
/EduPlanet Medicin Utomlands

Att studera vid Stockholms universitet
Fredag 22 november 12:00 – 12:30
Arrangör: Stockholms Universitet
Hur är det att läsa vid Stockholms universitet och hur är det att vara student? Studievägledare och student berättar och
svarar på frågor. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och
karriär, både nationellt och internationellt. Välj bland ett stort antal program och fristående kurser. På su.se/studera hittar
du alla våra utbildningar. Vill du lära känna några av våra studenter och fråga dem om hur det är att plugga på
Stockholms universitet, gå in på su.se/egentligen.

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar
Fredag 22 november 12:00 – 12:30
Arrangör: Lunds Universitet
Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse, där du växer som människa och får vänner, kunskaper och
kontakter för livet.

Hitta ditt konstnärliga uttryck på Löftadalens Singer/Songwriterlinje
Fredag 22 november 12:30 – 12:40
Arrangör: Löftadalens Folkhögskola
Jakob, Sofie och Tim berättar om Singer/Songwriterlinjen på Löftadalens folkhögskola

Plugga språk utomlands och upplev världen!
Fredag 22 november 12:30 – 13:00
Medverkande: Kristina Weberg, Area & Marketing Coordinator, Blueberry Språkresor Arrangör: Blueberry Språkresor
Känn på storstadspulsen i London eller Barcelona, lär dig rita manga i Japan, kasta dig ut på surfvågorna i Australien
eller rocka loss Gangnam style i Sydkorea samtidigt som du lär dig ett nytt spännande språk och berikar ditt cv! Vi är
experter på språkresor runtom i världen och ger dig en lägsta prisgaranti.

Studentpanel - Vad innebär studentlivet?
Fredag 22 november 12:30 – 13:00

Det bästa och sämsta med studentlivet?Många ungdomar idag har bilden att man som student är fattig, festar mycket
och har ångest över tentor. Men hur är det egentligen? Detta och mycket mer får du svar på av studentpanelen, tre
studenter från tre olika studentstäder/universitet.

LTH | Lunds Tekniska Högskola – en plats för drömmar och upptäckter
Fredag 22 november 12:30 – 13:00
Arrangör: Lunds Tekniska Högskola
Vill du vara med och påverka framtiden? Lyssna då på studenter från LTH som läser till ingenjör, arkitekt och/eller
industridesigner.

Bli internationell kock eller konditor!
Fredag 22 november 12:30 – 13:00
Medverkande: Love Starke Sundén, Studievägledare och lokal representant för Swiss Education Group, Swiss
Education Group Arrangör: SEG - Swiss Education Group
Vi erbjuder världsledande kock- och konditorutbildningar i Schweiz. Betald praktik vart som helst i världen ingår i
utbildningarna!

Utsikten måste vara fri!
Fredag 22 november 12:45 – 12:55
Medverkande: Nordiska folkhögskolan Arrangör: Nordiska folkhögskolan
Lärare och deltagare presenterar Nordiska folkhögskolan. Varför en nordisk skola? Hur är det att studera film, foto, bild,
teater, skrivande, teater eller allmän linje på Nordiska folkhögskolan?

Duo sång och gitarr
Fredag 22 november 13:00 – 13:10
Medverkande: Helsjön folkhögskola Arrangör: Helsjön folkhögskola
Elever från Helsjöns musiklinje ger ett musikaliskt smakprov och berättar om livet på folkhögskolan.

Varför läsa på Folkhögskola?
Fredag 22 november 13:00 – 13:30

På folkhögskola kan man läsa in behörigheter i ett lugnare tempo och på ett annat sätt än man kanske är van vid. Man
kan också läsa musik, hantverk och andra intressen för att förbereda sig inför högskola eller för att få ett yrke. Detta gör
att många upplever sin folkhögskoletid på ett helt annat sätt än de upplevde sin tid på grundskolan och på gymnasiet.
Men vad är det egentligen som skiljer? Lyssna på deltagare som går idag på folkhögskola och hur de upplever att gå på
folkhögskola.

Vi öppnar vägar – ända till Mars
Fredag 22 november 13:00 – 13:30
Medverkande: Luleå tekniska universitet Arrangör: Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet är ett universitet i världsklass - Sveriges enda i Arktis. Det var våra forskare som gjorde de
häpnadsväckande fynden av vatten på Mars och vi har dessutom Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik,
liksom ett stort antal andra civil- och högskoleingenjörsutbildningar. Hos oss går det även att läsa till bland annat lärare,
sjuksköterska och civilekonom och vi har ett brett utbud av program och kurser inom teknik, hälsa, musik, samhälle och
media. Välkommen att lyssna till en students beskrivning av hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass!

Din framtid i Försvarsmakten
Fredag 22 november 13:00 – 13:30
Arrangör: Försvarsmakten
Vad är värnplikten eller lumpen och måste alla göra den? Vad finns det för vägar inom Försvarsmakten efter militär
grundutbildning? Många frågor kan dyka upp i samband med studenten. På seminariet kommer vi berätta om militär
grundutbildning och vilka alternativ det finns för dig som vill stanna kvar i Försvarsmakten efter utbildningen. Vi tar även
upp hur du kan få användning av de erfarenheter och utbildningar civilt. Kom och lyssna på hur. Besök vår monter eller
seminarier för att få svar på dina frågor eller inspiration till dina framtidsplaner.

- Plugga utomlands! Vi hjälper dig ut i världen. Fredag 22 november 13:00 – 13:30
Medverkande: Elin Jonsson, Study Abroad, Petra Berglind Örn, Study Abroad Arrangör: Study Abroad
Vart är du på väg? En inspirerande presentation om hur det funkar att studera utomlands efter gymnasiet. En termin, ett
år eller hel utbildning - allt är möjligt. Information om csn, ansökan, behörighetskrav, stipendier, boende mm. Study
Abroad hjälper dig kostnadsfritt! Välkommen!

Kom till natursköna Wendelsberg och utbilda dig till musikalartist, skådespelare eller
lärarassistent
Fredag 22 november 13:15 – 13:25
Arrangör: Wendelsbergs folkhögskola
Vi berättar om våra två olika inriktningar på Skolscenen, Musikal och Teater. Vid några av våra scentider kommer även
deltagare från vår skolscen att bjuda på något musikaliskt eller sceniskt. Vi delar vår scentid med en annan av skolans
inriktningar - Lärarassistenterna som berättar om sitt upplägg av utbildningen.

Leda, berätta, komponera, agera – Blekinge folkhögskola
Fredag 22 november 13:30 – 13:40
Arrangör: Blekinge folkhögskola
Intresserad av teater, ledarskap, låtskrivande och berättande? Kom och låt dig inspireras av lite improviserad lek, på
allvar!

Vinnaren i tävlingen ”Årets monter” presenteras
Fredag 22 november 13:30 – 14:00

Under mässan har du möjlighet att rösta på "Årets monter" bland våra utställare, utifrån kriterier som design, bemötande
och information. Vilken monter tycker du har det lilla extra? Vinnaren presenteras på Kunskapsscenen.

CHALMERS – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg
Fredag 22 november 13:30 – 14:00
Arrangör: Chalmers Tekniska Högskola
Det finns inga problem som inte arkitekter, ingenjörer eller sjökaptener kan lösa! Chalmers studenter berättar allt om
sina studier, campuslivet och framtida yrkesmöjligheter

Är du redo för en större uppgift ? #Blipolis
Fredag 22 november 13:30 – 14:00
Medverkande: Nadim Ghazale, Rekryteringsansvarig, Polisen Arrangör: Polisen
Hör polismannen Nadim Ghazale berätta om polisutbildningen och polisyrkets breda uppdrag och variation

Volontärresor i Afrika, Asien & Sydamerika
Fredag 22 november 13:30 – 14:00
Medverkande: Marcus Gustafsson, Sales & Marketing Manager, Goxplore Arrangör: GoXplore
Åk som volontär och gör skillnad i världen. Var med och bevara sköldpaddor på Bali, ge stöd till barn i Ghana, undervisa
engelska på skolor i Sydafrika eller testa salsa, surfing samtidigt som du hjälper sengångare i Costa Rica. Vi har massor
med spännande och givande projekt. Kom och bli inspirerad till ett magiskt äventyr.

Au Pair i USA med Cultural Care Au Pair
Fredag 22 november 14:00 – 14:30
Arrangör: Cultural Care Au Pair
Cultural Care Au Pair är ett kulturellt utbytesprogram som ger dig mellan 18 och 26 år möjligheten att jobba i USA. Som
au pair bor och arbetar du i en noggrant utvald värdfamilj och ger dem barnomsorg samtidigt som du får lön varje vecka
och får ta kurser vid ett amerikanskt college. Du har dessutom chansen att resa och upptäcka USA, träffa nya vänner
från hela världen och kommer att skaffa dig minnen för livet! Kom förbi vår monter och träffa Axel, Madelene och Klara
som gärna delar med sig av deras tid som au pairer i USA och svarar på dina frågor.

Campus Varberg - Efterfrågade utbildningar
Fredag 22 november 14:00 – 14:30
Arrangör: Campus Varberg
På Campus Varberg kan du läsa högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar framtagna i nära samverkan med
näringslivet utifrån de kompetenser omvärlden efterfrågar. Vi kallar det efterfrågade utbildningar. Kom och hör mer om
vårt utbildningsutbud och Varberg som studentstad.

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar
Fredag 22 november 14:00 – 14:30
Arrangör: Lunds Universitet
Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse, där du växer som människa och får vänner, kunskaper och
kontakter för livet.

Jag vet inte var jag vill komma men…
Fredag 22 november 14:00 – 15:00
Medverkande: Johanna Nordström, William Spetz
"Jag vet inte var jag vill komma men…" är ett både humoristiskt och avskalat samtalsformat där William Spetz bjuder in
till ett en timmes långt samtal med en eller flera gäster kring ett ämne som känns relevant, lustfyllt och spännande att
utforska tillsammans med publiken!

Studentum.se - Intresset för utlandsstudier ökar
Fredag 22 november 14:30 – 15:00
Medverkande: Ella Reuterswärd, Team Leader Arrangör: Studentum.se
Studentum.se har bjudit in Blueberry College & Universitet som kommer ge information och inspiration om studier
utomlands.

Din internationella karriär börjar här!
Fredag 22 november 14:30 – 15:00
Medverkande: Love Starke Sundén, Studievägledare och lokal representant för Swiss Education Group, Swiss
Education Group Arrangör: SEG - Swiss Education Group
Satsa på en bransch med fantastiska internationella karriärmöjligheter! Läs en världsledande Hospitality Management
utbildning i Schweiz.

BUSINESS & MANAGEMENT, TECH; SCIENCE & MEDICIN skolor i utlandet
Fredag 22 november 14:30 – 15:00
Arrangör: Your Study Advisor din SYV för studier i utlandet

Hållbar arbetsgivare, ett framtidskoncept.
Fredag 22 november 15:00 – 15:30
Medverkande: Barbro Lienn Rönn, Hogia Arrangör: Hogia
Går det att skapa en långsiktig, hållbar strategi för Talent Management i en värld som kantas av högt tempo och hög
personalomsättning?Vet du var du hittar medarbetare som vill växa och utvecklas på just ditt företag och i och med det
driver verksamheten framåt på ett hållbart sätt? Barbro Lien Rönn Talent Management från IT-företaget Hogia berättar
om hur de arbetar med hållbarhet för att skapa framtidens arbetsplats redan idag.Barbro är en lösningsorienterad
beteendevetare med inriktning på arbets- och organisationspsykologi som brinner för att se möjligheter samt alla
medarbetares potential. Hon har arbetat brett med HR-frågor i 18 år varav de senaste dedikerat med Talent
Management.

Praktiska yrkesutbildningar på Kanadas ledande skola för utbildningar inom film, TV och
Game Design och 3D Animation
Fredag 22 november 15:00 – 15:30
Medverkande: Scott P. Steiger, Director, International Admissions & Business Development- Vancouver Film School
Arrangör: Vancouver Film School

Spelundret Skövde
Fredag 22 november 15:00 – 15:30
Medverkande: Högskolan i Skövde Arrangör: Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde har Sveriges största utbud av dataspelsutbildningar. Möt dataspelsstudenten Ben Clarke som
berättar hur det är att plugga dataspelsutveckling i en stad som lever och andas spel.

Dans och Musikallinjen på Löftadalens Folkhögskola
Lördag 23 november 10:15 – 10:25
Medverkande: Malin Johansson, Danspedagog, Löftadalens Folkhögskola, Marja Sipola Cuss, Teaterlärare,
Löftadalens Folkhögskola Arrangör: Löftadalens Folkhögskola
Uppträdande med dans, sång och teater. Information om utbildningarna

Utsikten måste vara fri!
Lördag 23 november 10:30 – 10:40
Medverkande: Nordiska folkhögskolan Arrangör: Nordiska folkhögskolan
Lärare och deltagare presenterar Nordiska folkhögskolan. Varför en nordisk skola? Hur är det att studera film, foto, bild,
teater, skrivande, teater eller allmän linje på Nordiska folkhögskolan?

Au Pair i USA med Cultural Care Au Pair
Lördag 23 november 10:30 – 11:00
Medverkande: Axel Söderlund, fd AuPair i Virginia och Kalifornien Arrangör: Cultural Care Au Pair
Cultural Care Au Pair är ett kulturellt utbytesprogram som ger dig mellan 18 och 26 år möjligheten att jobba i USA. Som
au pair bor och arbetar du i en noggrant utvald värdfamilj och ger dem barnomsorg samtidigt som du får lön varje vecka
och får ta kurser vid ett amerikanskt college. Du har dessutom chansen att resa och upptäcka USA, träffa nya vänner
från hela världen och kommer att skaffa dig minnen för livet! Kom förbi vår monter och träffa Axel, Madelene och Klara
som gärna delar med sig av deras tid som au pairer i USA och svarar på dina frågor.

Utbilda dig inom design, konst, mode & hantverk
Lördag 23 november 10:30 – 11:00
Medverkande: Elin Wikström, Verksamhetschef, Gerlesborgsskolan, Magnus Svensson, Kommunikationsansvarig,
Nyckelviksskolan, Dag Bjaaland, Utbildningsledare, Stenebyskolan, Anna Persson, Skolchef, Domen Konstskola, Sofia
Höfvner Skogh, Rektor, Tillskärarakademin i Göteborg Arrangör: Kreativa Torget
Vi berättar hur du kan nå ditt drömyrke inom design, konst, mode och hantverk!

GAME, DESIGN, FILM, ACTING & MUSIC skolor i utlandet
Lördag 23 november 10:30 – 11:00
Arrangör: Your Study Advisor din SYV för studier i utlandet

Duo sång och gitarr
Lördag 23 november 10:45 – 10:55
Medverkande: Helsjön folkhögskola Arrangör: Helsjön folkhögskola
Elever från Helsjöns musiklinje ger ett musikaliskt smakprov och berättar om livet på folkhögskolan.

Kom till natursköna Wendelsberg och utbilda dig till musikalartist, skådespelare eller
lärarassistent
Lördag 23 november 11:00 – 11:10
Arrangör: Wendelsbergs folkhögskola
Vi berättar om våra två olika inriktningar på Skolscenen, Musikal och Teater. Vid några av våra scentider kommer även
deltagare från vår skolscen att bjuda på något musikaliskt eller sceniskt. Vi delar vår scentid med en annan av skolans
inriktningar - Lärarassistenterna som berättar om sitt upplägg av utbildningen.

Vinnaren i tävlingen ”Skapa en logotyp till Kunskap & Framtid 2020” presenteras
Lördag 23 november 11:00 – 11:30

Svenska Mässan och Yrgo har utlyst en tävling där medieutbildningar fått möjligheten att designa loggan till Kunskap &
Framtid 2020. Du har möjlighet att rösta på finalbidragen under mässan. Senare presenteras den slutliga vinnaren på
Kunskapsscenen. Läs mer om logotyptävlingen här: https://kunskapframtid.se/logotyptavling/

Vi öppnar vägar – ända till Mars
Lördag 23 november 11:00 – 11:30
Medverkande: Luleå tekniska universitet Arrangör: Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet är ett universitet i världsklass - Sveriges enda i Arktis. Det var våra forskare som gjorde de
häpnadsväckande fynden av vatten på Mars och vi har dessutom Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik,
liksom ett stort antal andra civil- och högskoleingenjörsutbildningar. Hos oss går det även att läsa till bland annat lärare,
sjuksköterska och civilekonom och vi har ett brett utbud av program och kurser inom teknik, hälsa, musik, samhälle och
media. Välkommen att lyssna till en students beskrivning av hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass!

Framtidsyrket - plugga till kiropraktor
Lördag 23 november 11:00 – 11:30
Arrangör: Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
Plugga till kiropraktor - gör skillnad! Bristen på kiropraktorer kommer fortsätta vara stor flera år framöver. På
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan rustar vi dig med rätt kunskaper! Kiropraktorprogrammet i Stockholm är en femårig
heltidsutbildning där teoretisk kunskap varvas med praktisk träning. Under utbildningen läser du ämnen som anatomi,
fysiologi, idrottsmedicin och näringsfysiologi och i årskurs 4 och 5 praktiserar du dina kunskaper på högskolans egna
patientklinik.Utbildningen är legitimationsgrundande.

Allt kommer bli bra - Q&A med studenter från Umeå universitet
Lördag 23 november 11:00 – 11:30
Arrangör: Umeå universitet
Q&A med studenter från Umeå universitet

Leda, berätta, komponera, agera – Blekinge folkhögskola
Lördag 23 november 11:15 – 11:25
Arrangör: Blekinge folkhögskola
Intresserad av teater, ledarskap, låtskrivande och berättande? Kom och låt dig inspireras av lite improviserad lek, på
allvar!

Campus Varberg - Efterfrågade utbildningar
Lördag 23 november 11:30 – 12:00
Arrangör: Campus Varberg
På Campus Varberg kan du läsa högskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar framtagna i nära samverkan med
näringslivet utifrån de kompetenser omvärlden efterfrågar. Vi kallar det efterfrågade utbildningar. Kom och hör mer om
vårt utbildningsutbud och Varberg som studentstad.

CHALMERS – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg
Lördag 23 november 11:30 – 12:00
Arrangör: Chalmers Tekniska Högskola
Det finns inga problem som inte arkitekter, ingenjörer eller sjökaptener kan lösa! Chalmers studenter berättar allt om
sina studier, campuslivet och framtida yrkesmöjligheter

Läkar- och tandläkarstudier utomlands
Lördag 23 november 11:30 – 12:00
Medverkande: Jonas Wilund, Studievägledare Medicin, Eduplanet, Johan Stenhammar, Studievägledare Medicin,
Eduplanet Arrangör: EduPlanet
All info du behöver för att läsa till läkare/tandläkare utomlands tex antagningskrav, kostnader, CSN, AT, arbete.
/EduPlanet Medicin Utomlands

Narkotika- Hur ser det ut i Göteborg city och dess skolmiljöer
Lördag 23 november 11:40 – 12:10
Medverkande: Carolina Johansson, Gatulangningspolis i lokalpolisområde City, Roberto Tomé, Kommunpolis i
lokalpolisområde City, Polisen Arrangör: Polisen
Roberto Tomé, kommunpolis i lokalpolisområde City och Carolina Johansson Gatulangningspolis i lokalpolisområde City
berättar om sitt arbete med att bekämpa narkotikabrottsligheten i Göteborg.

Study Law and Business in UK
Lördag 23 november 12:00 – 12:30
Arrangör: University of Law

Praktiska yrkesutbildningar på Kanadas ledande skola för utbildningar inom film, TV och
Game Design och 3D Animation
Lördag 23 november 12:00 – 12:30
Medverkande: Scott P. Steiger, Director, International Admissions & Business Development- Vancouver Film School
Arrangör: Vancouver Film School

Läsa juridik och ekonomi på Handelshögskolan
Lördag 23 november 12:00 – 12:30
Medverkande: Göteborgs Universitet Arrangör: Göteborgs Universitet
Hur är det att vara student på Handelshögskolan och vad leder studierna fram till? Vilka är de största utmaningarna?
Hur ser en vanlig skoldag ut och vad kan man bli efter examen? Möt våra studenter och få svar på hur det är att läsa
ekonomi och juridik vid Handelshögskolan.

Studiemedel och återbetalning av lån – så funkar det
Lördag 23 november 12:10 – 12:40
Medverkande: Carin Appelkvist, CSN Arrangör: CSN
För dig som funderar på att börja studera. Så här mycket studiemedel kan du få och så här fungerar det när du ska
betala tillbaka ditt lån. Det här behöver du veta som studerande med studiemedel och som återbetalare av lån.

Hitta ditt konstnärliga uttryck på Löftadalens Singer/Songwriterlinje
Lördag 23 november 12:30 – 12:40
Arrangör: Löftadalens Folkhögskola
Erik, Simon och Josefin berättar om Singer/Songwriterlinjen på Löftadalens folkhögskola

Studera till läkare, tandläkare och veterinär utomlands
Lördag 23 november 12:30 – 13:00
Medverkande: Lithuanian University of Health Sciences - LSMU Arrangör: Lithuanian University of Health Sciences LSMU
Litauens största medicinska universitet och landets främsta medicinska forskningscenter presenterar studiemöjligheter
för svenska studenter.

Bli internationell kock eller konditor!
Lördag 23 november 12:30 – 13:00
Medverkande: Love Starke Sundén, Studievägledare och lokal representant för Swiss Education Group, Swiss
Education Group Arrangör: SEG - Swiss Education Group
Vi erbjuder världsledande kock- och konditorutbildningar i Schweiz. Betald praktik vart som helst i världen ingår i
utbildningarna!

Plugga språk utomlands och upplev världen!
Lördag 23 november 12:30 – 13:00
Medverkande: Kristina Weberg, Area & Marketing Coordinator, Blueberry Språkresor Arrangör: Blueberry Språkresor
Känn på storstadspulsen i London eller Barcelona, lär dig rita manga i Japan, kasta dig ut på surfvågorna i Australien
eller rocka loss Gangnam style i Sydkorea samtidigt som du lär dig ett nytt spännande språk och berikar ditt cv! Vi är
experter på språkresor runtom i världen och ger dig en lägsta prisgaranti.

Utsikten måste vara fri!
Lördag 23 november 12:45 – 12:55
Medverkande: Nordiska folkhögskolan Arrangör: Nordiska folkhögskolan
Lärare och deltagare presenterar Nordiska folkhögskolan. Varför en nordisk skola? Hur är det att studera film, foto, bild,
teater, skrivande, teater eller allmän linje på Nordiska folkhögskolan?

Studentpanel - Unika utbildningar
Lördag 23 november 12:45 – 13:20
Arrangör: Göteborgs Universitet
Kom och lyssna på våra studentambassadörer som berättar om sina utbildningar som alla ger en unik kombination av
kunskaper vare sig du är intresserad humanistiska ämnen och vill bli bra på kritiskt tänkande eller är intresserad av
kulturföremål och hur man kan bevara dem. Eller kanske brinner du för miljöfrågor och vill kombinera det med en
samhällsvetenskaplig profil? Här kommer vi också presentera ett internationellt program som ger möjlighet att förändra
världen med mjukvara.De utbildningar som är representerade i studentpanelen är Liberal Arts,
Konservatorsprogrammet, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram samt Software Engineering och Management.

Duo sång och gitarr
Lördag 23 november 13:00 – 13:10
Medverkande: Helsjön folkhögskola Arrangör: Helsjön folkhögskola
Elever från Helsjöns musiklinje ger ett musikaliskt smakprov och berättar om livet på folkhögskolan.

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar
Lördag 23 november 13:00 – 13:30
Medverkande: Lunds Universitet Arrangör: Lunds Universitet
Att studera vid Lunds universitet är en berikande upplevelse, där du växer som människa och får vänner, kunskaper och
kontakter för livet.

Jobba eller volontärarbeta utomlands
Lördag 23 november 13:00 – 13:30
Medverkande: Marcus Gustafsson, Sales & Marketing Manager, Goxplore Arrangör: GoXplore
Jobba i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller volontärarbeta i Afrika, Asien, Sydamerika. Vi är Nordens största
specialist på att kombinera resande med arbete runt om i världen. Hjälp sköldpaddor på Bali, undervisa engelska på
skolor i Sydafrika eller jobba på hotell i Australien. Möjligheterna är många och vi hjälper dig med allt du behöver för att
jobba eller volontärarbeta utomlands.

Kom till natursköna Wendelsberg och utbilda dig till musikalartist, skådespelare eller
lärarassistent
Lördag 23 november 13:15 – 13:25
Arrangör: Wendelsbergs folkhögskola
Vi berättar om våra två olika inriktningar på Skolscenen, Musikal och Teater. Vid några av våra scentider kommer även
deltagare från vår skolscen att bjuda på något musikaliskt eller sceniskt. Vi delar vår scentid med en annan av skolans
inriktningar - Lärarassistenterna som berättar om sitt upplägg av utbildningen.

Leda, berätta, komponera, agera – Blekinge folkhögskola
Lördag 23 november 13:30 – 13:40
Arrangör: Blekinge folkhögskola
Intresserad av teater, ledarskap, låtskrivande och berättande? Kom och låt dig inspireras av lite improviserad lek, på
allvar!

CHALMERS – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg
Lördag 23 november 13:30 – 14:00
Arrangör: Chalmers Tekniska Högskola
Det finns inga problem som inte arkitekter, ingenjörer eller sjökaptener kan lösa! Chalmers studenter berättar allt om
sina studier, campuslivet och framtida yrkesmöjligheter

Nätet: Hur ser verkligheten ut för barn och ungdomar? Föräldrar – har ni någon aning?
Lördag 23 november 13:30 – 14:00
Medverkande: Daniela Dumovska Johansson, Polisen, Kristina Windt, Gruppchef, Regionalt it-brottscentrum Väst,
Polisen Arrangör: Polisen
Kristina Windt och Daniela Dumovska Johansson arbetar som it-forensiker på Polisens regionala it-brottscentrum i
Göteborg och berättar om hur verkligheten ser ut på nätet.

Din internationella karriär börjar här!
Lördag 23 november 14:00 – 14:30
Medverkande: Love Starke Sundén, Studievägledare och lokal representant för Swiss Education Group, Swiss
Education Group Arrangör: SEG - Swiss Education Group
Satsa på en bransch med fantastiska internationella karriärmöjligheter! Läs en världsledande Hospitality Management
utbildning i Schweiz.

Din framtid i Försvarsmakten
Lördag 23 november 14:00 – 14:30
Arrangör: Försvarsmakten
Vad är värnplikten eller lumpen och måste alla göra den? Vad finns det för vägar inom Försvarsmakten efter militär
grundutbildning? Många frågor kan dyka upp i samband med studenten. På seminariet kommer vi berätta om militär
grundutbildning och vilka alternativ det finns för dig som vill stanna kvar i Försvarsmakten efter utbildningen. Vi tar även
upp hur du kan få användning av de erfarenheter och utbildningar civilt. Kom och lyssna på hur. Besök vår monter eller
seminarier för att få svar på dina frågor eller inspiration till dina framtidsplaner.

Att själv få sätta punkt
Lördag 23 november 14:00 – 15:00
Medverkande: Linus Thörnblad, fd höjdhoppare och föreläsare
Linus Thörnblad har varit i absoluta världstoppen i höjdhopp med både VM- och EM-medaljer och är flerfaldig OSdeltagare. Men som blott 25-åring fick han göra sitt sista framträdande på tävlingsbanorna runt om i världen för att starta
en helt annan resa - en daglig kamp mot depression och utmattning."Psykisk ohälsa är ett tabubelagt ämne som få
vågar prata öppet om. Mitt mål är att bryta denna trend genom att berätta om min resa och skapa öppenhet, kunskap
och förståelse för ämnet och på så vis förebygga och underlätta i kampen mot psykisk ohälsa."

BUSINESS & MANAGEMENT, TECH; SCIENCE & MEDICIN skolor i utlandet
Lördag 23 november 14:30 – 15:00
Arrangör: Your Study Advisor din SYV för studier i utlandet

Spelundret Skövde
Lördag 23 november 14:30 – 15:00
Medverkande: Högskolan i Skövde Arrangör: Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde har Sveriges största utbud av dataspelsutbildningar. Möt dataspelsstudenten Ben Clarke som
berättar hur det är att plugga dataspelsutveckling i en stad som lever och andas spel.
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