
 

Att läsa naturvetenskap och matematik vid Göteborgs universitet

Torsdag 24 november 10:30 – 10:50

Arrangör: Göteborgs universitet 

Studenter och studievägledare berättar om de olika utbildningsprogrammen och hur en vanlig dag på universitetet kan
se ut.

Lokal: Sal 1

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar

Torsdag 24 november 10:30 – 10:50

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.

Lokal: Sal 2

Bubblan – hjälp oss inreda vårt internatrum

Torsdag 24 november 10:30 – 10:50

Medverkande: Maja Evert, Alexander Stojkovic, Lars Carlsson Arrangör: Nordiska folkhögskolan 

Vi på Nordiska folkhögskolan behöver din hjälp! Snart ankommer vår nya deltagare Olav till Nordiskas internatrum på
mässan. Här ska han bo, men det är inget roligt ställe att bo just nu. Rummet måste förberedas innan kl. 14 då vi firar
Olavs ankomst till Bubblan - med bubbelfest!På Nordiskas programpunkt får du höra hur det är att gå på folkhögskola.
Om gemenskapen och festerna på internatet. Om möjligheten att leva ett år i en bubbla, på toppen av ett berg i Kungälv,
där du får chansen att utforska det kreativa mediet som just DU brinner för.Medverkande: Lars Carlsson, Alexander
Stojkovic och Maja Evert.

Lokal: Inspirationsscenen

Sjuksköterska på uppdrag i Sierra Leone

Torsdag 24 november 10:50 – 11:20

Medverkande: Emelie Sandberg 

En utbildning inom vårdyrket ger dig stora möjligheter att komma ut och arbeta runt om i världen. Sjuksköterskan Emelie
Sandberg tillbringade sju månader i Sierra Leone på uppdrag av Läkare utan gränser, där hon arbetade med gravida
och nyförlösta kvinnor samt barn under fem år. Det innebar en stor omställning att komma till ett land med världens
högsta mödradödlighet och bland världens högsta barnadödlighet, och arbeta i ett team på sju personer från olika länder
och med olika yrken. Samtidigt var det den absolut bästa erfarenhet hon haft som sjuksköterska.Just nu läser Emelie
Sandberg sista terminen på barnmorskeutbildningen, och tillbringar i november två veckor i Ghana för att samla in data
till sin magisteruppsats.

Lokal: Yrkesscenen



LTH – en plats för drömmar och upptäckter

Torsdag 24 november 11:00 – 11:20

Arrangör: Lunds Tekniska Högskola 

Hur är det att plugga på LTH? Det beror naturligtvis på vem du frågar. Men ett vanligt svar är att det är några av de
bästa åren i livet. Även om det såklart innebär hårt jobb, gör den starka LTH-gemenskapen det till något mer än bara
studier. Att utbildningen dessutom banar väg för ett eftertraktat och meningsfullt jobb, skapar en stark motivation genom
hela studietiden. Här får du chans att lyssna på studenternas egna berättelser om livet som student på LTH, och vad det
innebär.

Lokal: Sal 2

Göteborgs universitet – tre studenter berättar

Torsdag 24 november 11:00 – 11:20

Arrangör: Göteborgs universitet 

Tre studenter från olika utbildningsområden på 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.

Lokal: Sal 1

Är du ung? Gillar du pengar?

Torsdag 24 november 11:00 – 11:30

Medverkande: Bilal El-Ghariri Arrangör: Swedbank 

Välkommen till en föreläsning som ger råd och kunskap om privatekonomi! Med koll på dina pengar kan du påverka din
ekonomi men med koll på ekonomin kan du också påverka din framtid och dina drömmar. Här får du smarta tips om hur
du sparar pengar och vad du ska tänka på om du måste låna pengar. Vi pratar också om bedrägerier på internet och hur
du skyddar dig.

Lokal: Inspirationsscenen

Chalmers – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg

Torsdag 24 november 11:30 – 11:50

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.

Lokal: Sal 2

Läs ekonomi och juridik på Handelshögskolan

Torsdag 24 november 11:30 – 11:50

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.

Lokal: Sal 1



På besök i Sveriges största kommunala hälso- och sjukvårdsorganisation

Torsdag 24 november 11:30 – 12:00

Medverkande: Kasper Dahlberg, Veronica Almstedt Arrangör: Göteborgs stad 

Ett interaktivt samtal mellan oss på scen och er som publik.Välkomna till Göteborgs stad! Ni kommer att få se en kort
sekvens i hur ett hembesök kan se ut. Därefter presenterar vi hur det fungerar att arbeta som sjuksköterska i Göteborgs
stad, vilka utvecklingsmöjligheter som finns, olika karriärvägar och varför vi fortfarande tycker att det är roligt efter 3
respektive 14 år i den kommunala hälso- och sjukvården. Har du hört talas om God och nära vård? Så här ser vi på
omställningen till God och nära vård. I slutet av presentationen finns utrymme för frågor och samtal.

Lokal: Yrkesscenen

Hästsport, galaxer och fysik

Torsdag 24 november 11:40 – 12:10

Medverkande: Maria Sundin 

Studier inom fysik kan öppna oväntade dörrar. Inom vilket annat ämne kan du få kombinera så vitt skilda intressen som
hästar och astronomi? Maria Sundin är docent i teoretisk fysik vid Göteborgs universitet. Hon bedriver forskning inom
astrofysik, där hon studerar datorsimuleringar av galaxer. Sedan tio år tillbaka undersöker hon också kopplingar mellan
hästsport och fysik/teknik. Hennes förmåga att förklara avancerad fysik på ett begripligt sätt har gjort att många sökt sig
till hennes populära orienteringskurser i astronomi, och hon medverkar ofta i media, som här i Morgonpasset i P3: Maria
Sundin - Hur koloniserar vi Mars?

Lokal: Inspirationsscenen

Sugen på att börja plugga? Vi studenter berättar allt om hur det är på Linnéuniversitetet

Torsdag 24 november 12:00 – 12:20

Arrangör: Linnéuniversitetet 

Hur funkar egentligen studier på universitetet? Och hur är livet som student? Träffa oss som pluggar på
Linnéuniversitetet när vi berättar allt du vill veta och delar med oss av våra bästa tips.Linnéuniversitetet finns i Växjö och
Kalmar och har över 200 utbildningsprogram och 1 500 fristående kurser. Välkommen till Linnéuniversitetet - ett
universitet där allt är möjligt!

Lokal: Sal 2

Au Pair till USA – kombinera resa, jobb och studier!

Torsdag 24 november 12:00 – 12:20

Arrangör: Cultural Care Au Pair 

Har du funderat på det perfekta sättet att kombinera jobb, studier och resande? Är du redo för någonting nytt, vill träffa
nya människor och växa som person? Som au pair bor man hos en amerikansk värdfamilj under ett år och tar hand om
deras barn. I utbyte får man mat och husrum, veckolön samt möjlighet att resa och studera i USA. Om du tycker om
barn och vill ta ett sabbatsår för att utvecklas, såväl personligt som yrkesmässigt, då kan au pair-programmet vara
perfekt som nästa steg för dig. Här får du lyssna på en tidigare au pairs upplevelse och få svar på dina frågor om
programmet.

Lokal: Sal 1



Möt fördomar om Försvarsmakten

Torsdag 24 november 12:10 – 12:40

Arrangör: Försvarsmakten 

Har du tankar på vad du ska göra efter studenten? Ska du göra en grundutbildning med värnplikt men vet inte hur det
är? Är du rädd att du inte ska passa in? Besök Försvarsmaktens monter och ställ dina frågor och fördomar till oss, så
kommer vi besvara dem på scen.

Lokal: Yrkesscenen

Så funkar arbetslivet – om dina rättigheter på jobbet

Torsdag 24 november 12:20 – 12:50

Medverkande: Jack Lemoine Arrangör: LO 

Många ungdomar får sitt första jobb redan under gymnasietiden, men hur funkar det egentligen på en arbetsplats och
vad har jag för rättigheter som arbetare i Sverige? Som ung och ny på arbetsmarknaden kan det vara svårt att veta vad
som gäller på jobbet.Kom förbi och lyssna för att lära dig mer om vilka lagar och regler som finns på arbetsplatsen. Vad
är egentligen ett fackförbund? Hur funkar ett kollektivavtal? Och vad ska jag tänka på när det kommer till lön? Svaren till
detta plus mycket mer får du av Jack Lemoine, ansvarig skolorganisatör på LO-distriktet i Västsverige.

Lokal: Inspirationsscenen

Studera till läkare, tandläkare och veterinär utomlands

Torsdag 24 november 12:30 – 12:50

Arrangör: EduPlanet Medicin 

Vi ger dig en översikt över de länder där du kan läsa till läkare, tandläkare och veterinär, t.ex. Lettland, Litauen, Polen,
Slovakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Cypern m.fl. Vi går också igenom inträdeskrav, antagning, kostnader,
CSN, arbetsmarknad i Sverige, AT, PreMed-kurser m.m. Välkommen!Här hittar du mer information >>

Lokal: Sal 1

Idrottsstipendium på college i USA

Torsdag 24 november 12:30 – 12:50

Arrangör: Bluechip Study USA 

Bluechip Study USA har över 30 års erfarenhet av att hjälpa svenska ungdomar som vill idrotta och studera på college i
USA med stipendium. Drömmer du själv om att ta steget över till USA, kom och lyssna när vi berättar om livet som
Student Athlete på college i USA, vilka krav som ställs, vad man kan studera, hur en ansökningsprocess går till m.m.

Lokal: Sal 2



Vill du förhindra att olyckor sker? Arbeta inom räddningstjänsten som brandman

Torsdag 24 november 12:50 – 13:20

Medverkande: Anders Kaukerat Arrangör: MSB och Räddningstjänsten Storgöteborg 

Brandmansyrket innehåller varierande arbetsuppgifter inom både operativt och förebyggande arbete. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Räddningstjänsten Storgöteborg berättar om utbildning i Skydd mot olyckor (SMO)
och hur det är att arbeta som brandman inom räddningstjänsten.SMO är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger
dig både de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som krävs för att arbeta inom räddnings- och
säkerhetsområdet. Du kan välja att gå utbildningen på MSB:s skola i Revinge eller läsa på distans med närträffar i
Revinge eller på Sandö.Medverkande: Anders Kaukerat, antagningshandläggare på MSB, Enheten för
utbildningsadministration.

Lokal: Yrkesscenen

Göteborgs universitet – bli förskollärare

Torsdag 24 november 13:00 – 13:20

Arrangör: Göteborgs universitet 

Som förskollärare jobbar du med undervisning och leder pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 till 6 år i förskola
eller förskoleklass. Men hur är det att vara student på Förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet? Och vad är det
egentligen du lär dig på utbildningen som är 3,5 år lång? Möt studenter och studievägledare från programmet och få
svar på dina frågor om studier, praktik, studentliv och jobb efter studierna.Medverkande: Karin Wester,
programstudievägledare, och Solveig Sotevik, doktorand och lärare på Förskollärarprogrammet, samt studenter.

Lokal: Sal 1

Chalmers – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg

Torsdag 24 november 13:00 – 13:20

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.

Lokal: Sal 2

Studentlivet i Göteborg

Torsdag 24 november 13:00 – 13:30

Medverkande: Charlotta Pettersson, Emma Johansson Arrangör: Göta studentkår 

Emma Johansson och Charlotta Pettersson från Göta studentkår berättar hur du kan engagera dig under din studietid i
Göteborg.

Lokal: Inspirationsscenen



Med rätt att utbilda sjuksköterskor på två kontinenter

Torsdag 24 november 13:30 – 13:50

Medverkande: Sonia Sunny 

När Sonia Sunny flyttade till Göteborg från Indien 2014 hade hon arbetat både som specialistsjuksköterska och inom
den akademiska världen. Tre år senare kunde hon kvittera ut sin svenska sjuksköterskelegitimation, och idag undervisar
hon själv sjuksköterskor utbildade utomlands, samt på grundutbildningen på sjuksköterske- och
röntgensköterskeprogrammet. Sonia berättar om sin resa, via att lära sig svenska språket, validera och komplettera sina
utländska utbildningar, till att nå målet att bli anställd vid Göteborgs universitet.

Lokal: Yrkesscenen

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar

Torsdag 24 november 13:30 – 13:50

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.

Lokal: Sal 2

Min studietid vid Luleå tekniska universitet

Torsdag 24 november 13:30 – 13:50

Arrangör: Luleå tekniska universitet 

Lokal: Sal 1

Studiemedel och studielån – så funkar det

Torsdag 24 november 13:40 – 14:10

Medverkande: Carin Appelkvist, Elisabeth Kjellnäs Arrangör: CSN 

Funderar du på att börja studera? Genom att ansöka om bidrag och lån från CSN kan du få de ekonomiska
förutsättningar som behövs för att kunna studera. Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare det
kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Vill du veta mer om studiemedel och vilka bidrag och lån du kan söka är du
välkommen på föreläsningen.Medverkande: Elisabeth Kjellnäs och Carin Appelkvist, CSN.

Lokal: Inspirationsscenen

Efterfrågade utbildningar

Torsdag 24 november 14:00 – 14:20

Medverkande: Bianca Dahlström, Felicia Lundgren Arrangör: Campus Varberg 

Campus Varberg erbjuder högskole- och yrkeshögskoleutbildningar ett stenkast från havet nere i hamnen i Varberg.
Gemensamt för våra utbildningar är att de kompetenser utbildningarna ger är efterfrågade på arbetsmarknaden. Vi kallar
det för efterfrågade utbildningar. I detta seminarium får du veta mer om våra utbildningar och om hur det är att vara
student på Campus Varberg.Medverkande: Bianca Dahlström och Felicia Lundgren.

Lokal: Sal 2



Au Pair till USA – kombinera resa, jobb och studier!

Torsdag 24 november 14:00 – 14:20

Arrangör: Cultural Care Au Pair 

Har du funderat på det perfekta sättet att kombinera jobb, studier och resande? Är du redo för någonting nytt, vill träffa
nya människor och växa som person? Som au pair bor man hos en amerikansk värdfamilj under ett år och tar hand om
deras barn. I utbyte får man mat och husrum, veckolön samt möjlighet att resa och studera i USA. Om du tycker om
barn och vill ta ett sabbatsår för att utvecklas, såväl personligt som yrkesmässigt, då kan au pair-programmet vara
perfekt som nästa steg för dig. Här får du lyssna på en tidigare au pairs upplevelse och få svar på dina frågor om
programmet.

Lokal: Sal 1

Polisen – en arbetsplats med många möjligheter

Torsdag 24 november 14:00 – 14:30

Arrangör: Polismyndigheten 

Att arbeta inom Polismyndigheten erbjuder många varierande möjligheter, antingen du jobbar som polis eller som
civilanställd. Hör företrädare för polisen berätta om den stora bredd som finns inom myndigheten, som också är
Sveriges största.I polisdelen finns det ca 80 olika funktioner, t.ex. ingripandepolis, områdespolis, utredare, spanare,
gränspolis, trafikpolis, kriminaltekniker, hundförare och ridande polis. En stor del av rekryteringen till polisyrket sker inom
den egna organisationen. Många poliser har börjat sin karriär som civilanställd, t.ex. på Regionledningscentralen som
operatör, på PKC - polisens kontaktcenter med anmälningsupptagning, eller kanske som arrestvakt. I verksamheten
finns också flera andra yrkesgrupper, som jurister, analytiker, m.fl.

Lokal: Yrkesscenen

Studentpanel: Sanningen om studentlivet

Torsdag 24 november 14:20 – 14:50

Medverkande: Frida Zetterström, Fridmer Valenzuela, Lisen Svensson, Jessica Sejfic, Ivar Norlin 

Är livet som student en enda lång korridorsfest? Eller riskerar din studietid snarare att präglas av oro över osäkra
andrahandskontrakt, stressiga tentaperioder och för mycket månad kvar i slutet av pengarna? Följ med när
studentpanelen guidar dig mellan myt och verklighet om att plugga på högskolan.Möt studenterna Fridmer Valenzuela,
Lunds universitet, Ivar Norlin, Högskolan i Skövde, Lisen Svensson, Karlstads universitet, och Jessic Sejfic, Göteborgs
universitet.

Lokal: Inspirationsscenen

Studera utomlands

Torsdag 24 november 14:30 – 14:50

Arrangör: Blueberry College & Universitet 

På Blueberry College & Universitet har vi en stor passion för utlandsstudier! Vi ger kostnadsfri rådgivning, hjälp med
ansökan och stöttar genom CSN, visum och andra processer för att göra det enklare för dig att komma iväg på studier i
andra länder. Lars Garvik som själv studerat utomlands och som jobbat i branschen i 15 år vet hur berikande det är att
bo och studera utomlands. I denna föreläsning kommer han berätta om hur det fungerar och hur Blueberry kan hjälpa
just dig att ta steget!

Lokal: Sal 1



Studentpanel – Äg din framtid!

Torsdag 24 november 14:30 – 14:50

Arrangör: Linköpings universitet 

Linköpings universitet är ett av de största universiteten i Sverige. Förutom att våra studenter etablerar sig snabbast på
arbetsmarknaden erbjuder vi program och kurser inom de flesta ämnesområden och aktivt studentliv därtill. Du får möta
några studenter som berättar om sin vardag och sitt liv. Välkommen!www.liu.se

Lokal: Sal 2

Inom sjöfarten är hela världen din arbetsplats!

Torsdag 24 november 14:40 – 15:10

Arrangör: Transportföretagen 

Inom sjöfarten finns arbeten där inte ens horisontlinjen sätter gränserna! Vi har ett livsviktigt uppdrag - att transportera
varor hållbart och se till att människor kan resa över haven. Inom våra yrken ryms problemlösning, gemenskap och
upplevelser. Möt oss på Yrkesscenen där kan du lyssna till studenter och yrkesverksamma som valt några av sjöfartens
många utbildningar och yrken!

Lokal: Yrkesscenen

Umeå universitets utbildningar och studentliv

Torsdag 24 november 15:00 – 15:20

Arrangör: Umeå universitet 

Möt våra studenter som berättar om Umeå universitet och vilka utbildningar du kan läsa hos oss. Hur är studentlivet i
Umeå? Varför är cykeln Umeåstudentens bästa vän? Och hur gör man egentligen för att få tag på en bostad? Dessutom
presenterar vi Umeå universitets egna reality där du får en unik inblick i studentlivet - Hallå campus!

Lokal: Sal 1

Hur prioriterar man som blivande student?

Torsdag 24 november 15:00 – 15:30

Medverkande: Denice Karlsson Arrangör: studentum.se 

Hur tänker egentligen blivande studenter inför sitt val av utbildning? Vilka är de vanligaste anledningarna till att gå en
utbildning, och skiljer det sig mellan till exempel universitet, yrkeshögskola och folkhögskola? Vilka ämnesområden är
mest populära? studentum.se presenterar trender på sajten och insikter från vårens användarundersökning - för att ge
en bättre förståelse för utbildningsvalet.

Lokal: Inspirationsscenen

Att läsa naturvetenskap och matematik vid Göteborgs universitet

Fredag 25 november 10:30 – 10:50

Arrangör: Göteborgs universitet 

Studenter och studievägledare berättar om de olika utbildningsprogrammen och hur en vanlig dag på universitetet kan
se ut.

Lokal: Sal 1



Au Pair till USA – kombinera resa, jobb och studier!

Fredag 25 november 10:30 – 10:50

Arrangör: Cultural Care Au Pair 

Har du funderat på det perfekta sättet att kombinera jobb, studier och resande? Är du redo för någonting nytt, vill träffa
nya människor och växa som person? Som au pair bor man hos en amerikansk värdfamilj under ett år och tar hand om
deras barn. I utbyte får man mat och husrum, veckolön samt möjlighet att resa och studera i USA. Om du tycker om
barn och vill ta ett sabbatsår för att utvecklas, såväl personligt som yrkesmässigt, då kan au pair-programmet vara
perfekt som nästa steg för dig. Här får du lyssna på en tidigare au pairs upplevelse och få svar på dina frågor om
programmet.

Lokal: Sal 2

Vill du förhindra att olyckor sker? Arbeta inom räddningstjänsten som brandman

Fredag 25 november 10:50 – 11:20

Medverkande: Anders Kaukerat Arrangör: MSB och Räddningstjänsten Storgöteborg 

Brandmansyrket innehåller varierande arbetsuppgifter inom både operativt och förebyggande arbete. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Räddningstjänsten Storgöteborg berättar om utbildning i Skydd mot olyckor (SMO)
och hur det är att arbeta som brandman inom räddningstjänsten.SMO är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger
dig både de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som krävs för att arbeta inom räddnings- och
säkerhetsområdet. Du kan välja att gå utbildningen på MSB:s skola i Revinge eller läsa på distans med närträffar i
Revinge eller på Sandö.Medverkande: Anders Kaukerat, antagningshandläggare på MSB, Enheten för
utbildningsadministration.

Lokal: Yrkesscenen

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar

Fredag 25 november 11:00 – 11:20

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.

Lokal: Sal 1

Idrottsstipendium på college i USA

Fredag 25 november 11:00 – 11:20

Arrangör: Bluechip Study USA 

Bluechip Study USA har över 30 års erfarenhet av att hjälpa svenska ungdomar som vill idrotta och studera på college i
USA med stipendium. Drömmer du själv om att ta steget över till USA, kom och lyssna när vi berättar om livet som
Student Athlete på college i USA, vilka krav som ställs, vad man kan studera, hur en ansökningsprocess går till m.m.

Lokal: Sal 2



Hur prioriterar man som blivande student?

Fredag 25 november 11:00 – 11:30

Medverkande: Denice Karlsson Arrangör: studentum.se 

Hur tänker egentligen blivande studenter inför sitt val av utbildning? Vilka är de vanligaste anledningarna till att gå en
utbildning, och skiljer det sig mellan till exempel universitet, yrkeshögskola och folkhögskola? Vilka ämnesområden är
mest populära? studentum.se presenterar trender på sajten och insikter från vårens användarundersökning - för att ge
en bättre förståelse för utbildningsvalet.

Lokal: Inspirationsscenen

Chalmers – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg

Fredag 25 november 11:30 – 11:50

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.

Lokal: Sal 2

Göteborgs universitet – tre studenter berättar

Fredag 25 november 11:30 – 11:50

Arrangör: Göteborgs universitet 

Tre studenter från olika utbildningsområden på 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.

Lokal: Sal 1

Att få jobba med sin hobby – INSTÄLLT

Fredag 25 november 11:30 – 12:00

Medverkande: William Turner 

William Turner flyttade 2015 till Göteborg för att studera medie- & kommunikationsvetenskap, men vägen dit var allt
annat än självklar. En skoltrötthet och satsningar inom musik, och en hel del olika jobb, banade väg för valet av karriär
och insikten i vad som är viktigt. Ett jobb som är roligt, spännande och utvecklande. Möjligheten att få jobba med sin
hobby gav en målmedvetenhet som ledde fram till ett flexibelt och fritt jobb där han får kombinera sitt intresse för design,
techbranschen och marknadsföring.

Lokal: Yrkesscenen

Studiemedel för dig som ska studera utomlands

Fredag 25 november 11:40 – 12:10

Medverkande: Erica Blom, Joanna Latoszynska-Plenell Arrangör: CSN 

Du vet väl att du kan söka studiemedel från CSN om du ska studera utomlands. Sverige har ett av världens mest
generösa studiestöd. Tack vare det kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Studiemedel består av bidrag och lån.
Du har också möjlighet att ta extra lån till kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar. Vill du veta
mer om vilka bidrag och lån du kan söka för studier utomlands, samt veta vad du behöver ta reda på inför din ansökan
är du välkommen på föreläsningen.Medverkande: Erica Blom och Joanna Latoszynska-Plenell, CSN.

Lokal: Inspirationsscenen



Läs ekonomi och juridik på Handelshögskolan

Fredag 25 november 12:00 – 12:20

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.

Lokal: Sal 1

Sugen på att börja plugga? Vi studenter berättar allt om hur det är på Linnéuniversitetet

Fredag 25 november 12:00 – 12:20

Arrangör: Linnéuniversitetet 

Hur funkar egentligen studier på universitetet? Och hur är livet som student? Träffa oss som pluggar på
Linnéuniversitetet när vi berättar allt du vill veta och delar med oss av våra bästa tips.Linnéuniversitetet finns i Växjö och
Kalmar och har över 200 utbildningsprogram och 1 500 fristående kurser. Välkommen till Linnéuniversitetet - ett
universitet där allt är möjligt!

Lokal: Sal 2

Inom sjöfarten är hela världen din arbetsplats!

Fredag 25 november 12:10 – 12:40

Arrangör: Transportföretagen 

Inom sjöfarten finns arbeten där inte ens horisontlinjen sätter gränserna! Vi har ett livsviktigt uppdrag - att transportera
varor hållbart och se till att människor kan resa över haven. Inom våra yrken ryms problemlösning, gemenskap och
upplevelser. Möt oss på Yrkesscenen där kan du lyssna till studenter och yrkesverksamma som valt några av sjöfartens
många utbildningar och yrken!

Lokal: Yrkesscenen

Studentpanel: Livet som teknikstudent

Fredag 25 november 12:20 – 12:50

Medverkande: Frida Zetterström, Georgia Zoymbos, Vendela Stenholm, Johanna Hansen, Leith Garh 

Funderar du på en teknisk utbildning? Passa på att lyssna när studenter från fyra tekniska högskolor möts för att
diskutera sina erfarenheter av studentlivet. Hur resonerade de när de valde utbildning? Hur lyckas de ta sig igenom
tentaperioderna? Och vad är bäst med just deras studentstad?Möt studenterna Leith Garh, Luleå tekniska universitet,
Johanna Hansen, Kungliga tekniska högskolan, Georgia Zoymbos, Chalmers tekniska högskola, och Vendela Stenholm,
Linköpings universitet.

Lokal: Inspirationsscenen



Studera till läkare, tandläkare och veterinär utomlands

Fredag 25 november 12:30 – 12:50

Arrangör: EduPlanet Medicin 

Vi ger dig en översikt över de länder där du kan läsa till läkare, tandläkare och veterinär, t.ex. Lettland, Litauen, Polen,
Slovakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Cypern m.fl. Vi går också igenom inträdeskrav, antagning, kostnader,
CSN, arbetsmarknad i Sverige, AT, PreMed-kurser m.m. Välkommen!

Lokal: Sal 1

LTH – en plats för drömmar och upptäckter

Fredag 25 november 12:30 – 12:50

Arrangör: Lunds Tekniska Högskola 

Hur är det att plugga på LTH? Det beror naturligtvis på vem du frågar. Men ett vanligt svar är att det är några av de
bästa åren i livet. Även om det såklart innebär hårt jobb, gör den starka LTH-gemenskapen det till något mer än bara
studier. Att utbildningen dessutom banar väg för ett eftertraktat och meningsfullt jobb, skapar en stark motivation genom
hela studietiden. Här får du chans att lyssna på studenternas egna berättelser om livet som student på LTH, och vad det
innebär.

Lokal: Sal 2

Från diskare till världsmästare i matlagning!

Fredag 25 november 12:50 – 13:20

Medverkande: Fredrik Andersson 

Lyssna på Fredrik Andersson, Executive Chef på Svenska Mässan Gothia Towers med 1 VM-guld och 3 VM-silver på
meritlistan. Fredrik var under 8 år medlem i Svenska Kocklandslaget och han berättar om sina upplevelser i
restaurangbranschen och om hur han började som diskare på restaurang när han var 15 år.Idag är Fredrik ytterst
ansvarig för all mat som serveras på Svenska Mässan och Gothia Towers. Tillsammans med drygt 95 kollegor gör han
allt för att laga god och hållbar mat varje dag. Ta möjligheten att lyssna på Fredrik och få en inblick i restaurangköken
med inslag från hela världen.

Lokal: Yrkesscenen

Göteborgs universitet – bli förskollärare

Fredag 25 november 13:00 – 13:20

Arrangör: Göteborgs universitet 

Som förskollärare jobbar du med undervisning och leder pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 till 6 år i förskola
eller förskoleklass. Men hur är det att vara student på Förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet? Och vad är det
egentligen du lär dig på utbildningen som är 3,5 år lång? Möt studenter och studievägledare från programmet och få
svar på dina frågor om studier, praktik, studentliv och jobb efter studierna.Medverkande: Karin Wester,
programstudievägledare, och Ann-Charlotte Lindgren, programledare Förskollärarprogrammet, samt studenter.

Lokal: Sal 1



Chalmers – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg

Fredag 25 november 13:00 – 13:20

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.

Lokal: Sal 2

FN ur ett ungdomsperspektiv – vilka möjligheter och motgångar möter unga idag inom det
internationella samfundet?

Fredag 25 november 13:00 – 13:30

Medverkande: Yasmine Djelloul, Oscar Molander 

Dagens unga generation är globalt sett den största någonsin. Vi är generationen som kommer att få leva med
konsekvenserna av beslut som idag tas eller icke tas av beslutsfattare. Det talas ofta om vår generation men sällan
sitter vi med vid beslutsfattarnas bord. Hur kan vi förhålla oss till utvecklingen i världen, arbeta lokalt och samtidigt ta
plats i debatten internationellt? Vi får en inblick i FN ur ett ungdomsperspektiv av Sveriges Ungdomsrepresentanter,
Yasmine Djelloul och Oscar Molander från Landsrådet fo?r Sveriges ungdomsorganisationer (LSU).

Lokal: Inspirationsscenen

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar

Fredag 25 november 13:30 – 13:50

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.

Lokal: Sal 1

Au Pair till USA – kombinera resa, jobb och studier!

Fredag 25 november 13:30 – 13:50

Arrangör: Cultural Care Au Pair 

Har du funderat på det perfekta sättet att kombinera jobb, studier och resande? Är du redo för någonting nytt, vill träffa
nya människor och växa som person? Som au pair bor man hos en amerikansk värdfamilj under ett år och tar hand om
deras barn. I utbyte får man mat och husrum, veckolön samt möjlighet att resa och studera i USA. Om du tycker om
barn och vill ta ett sabbatsår för att utvecklas, såväl personligt som yrkesmässigt, då kan au pair-programmet vara
perfekt som nästa steg för dig. Här får du lyssna på en tidigare au pairs upplevelse och få svar på dina frågor om
programmet.

Lokal: Sal 2



Är de globala målen för alla?

Fredag 25 november 13:40 – 14:10

Medverkande: Ismail Abdullahi 

De globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa framtidsplanen som världens länder någonsin antagit.
Fram till år 2030 ska världens länder arbeta tillsammans för att avskaffa all extrem fattigdom, minska ojämlikheter och
orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen. Ismail Abdullahi är en av FN-förbundets ambassadörer för de
globala målen.

Lokal: Inspirationsscenen

Efterfrågade utbildningar

Fredag 25 november 14:00 – 14:20

Medverkande: Bianca Dahlström, Felicia Lundgren Arrangör: Campus Varberg 

Campus Varberg erbjuder högskole- och yrkeshögskoleutbildningar ett stenkast från havet nere i hamnen i Varberg.
Gemensamt för våra utbildningar är att de kompetenser utbildningarna ger är efterfrågade på arbetsmarknaden. Vi kallar
det för efterfrågade utbildningar. I detta seminarium får du veta mer om våra utbildningar och om hur det är att vara
student på Campus Varberg.Medverkande: Bianca Dahlström och Felicia Lundgren.

Lokal: Sal 2

Min studietid vid Luleå tekniska universitet

Fredag 25 november 14:00 – 14:20

Arrangör: Luleå tekniska universitet 

Lokal: Sal 1

Möt fördomar om Försvarsmakten

Fredag 25 november 14:10 – 14:40

Arrangör: Försvarsmakten 

Har du tankar på vad du ska göra efter studenten? Ska du göra en grundutbildning med värnplikt men vet inte hur det
är? Är du rädd att du inte ska passa in? Besök Försvarsmaktens monter och ställ dina frågor och fördomar till oss, så
kommer vi besvara dem på scen.

Lokal: Yrkesscenen

Näthat, sociala medier och en inställd revolution

Fredag 25 november 14:20 – 15:20

Medverkande: Frida Zetterström, Irena Pozar 

Irena Pozar började sin journalistiska bana redan som 17-åring och tog 2019 över som chefredaktör när Veckorevyn
gick från papperstidning till digital. Men hennes väg till framgång har inte enbart varit ljus, då hennes engagemang för
jämställdhet har gjort henne till en måltavla för många näthatare. I samband med detta har hon bland annat stämt staten
för bristande rättsskydd och hennes fall har tagits upp i utredningen till en ny lag om näthat. I våras släpptes hennes bok
"Backlashen: Metoo och revolutionen som stoppades".Moderator: Frida Zetterström.

Lokal: Inspirationsscenen



Studera utomlands

Fredag 25 november 14:30 – 14:50

Arrangör: Blueberry College & Universitet 

På Blueberry College & Universitet har vi en stor passion för utlandsstudier! Vi ger kostnadsfri rådgivning, hjälp med
ansökan och stöttar genom CSN, visum och andra processer för att göra det enklare för dig att komma iväg på studier i
andra länder. Lars Garvik som själv studerat utomlands och som jobbat i branschen i 15 år vet hur berikande det är att
bo och studera utomlands. I denna föreläsning kommer han berätta om hur det fungerar och hur Blueberry kan hjälpa
just dig att ta steget!

Lokal: Sal 1

Studentpanel – Äg din framtid!

Fredag 25 november 14:30 – 14:50

Arrangör: Linköpings universitet 

Linköpings universitet är ett av de största universiteten i Sverige. Förutom att våra studenter etablerar sig snabbast på
arbetsmarknaden erbjuder vi program och kurser inom de flesta ämnesområden och aktivt studentliv därtill. Du får möta
några studenter som berättar om sin vardag och sitt liv. Välkommen!www.liu.se

Lokal: Sal 2

Polisen – en arbetsplats med många möjligheter

Fredag 25 november 14:50 – 15:20

Arrangör: Polismyndigheten 

Att arbeta inom Polismyndigheten erbjuder många varierande möjligheter, antingen du jobbar som polis eller som
civilanställd. Hör företrädare för polisen berätta om den stora bredd som finns inom myndigheten, som också är
Sveriges största.I polisdelen finns det ca 80 olika funktioner, t.ex. ingripandepolis, områdespolis, utredare, spanare,
gränspolis, trafikpolis, kriminaltekniker, hundförare och ridande polis. En stor del av rekryteringen till polisyrket sker inom
den egna organisationen. Många poliser har börjat sin karriär som civilanställd, t.ex. på Regionledningscentralen som
operatör, på PKC - polisens kontaktcenter med anmälningsupptagning, eller kanske som arrestvakt. I verksamheten
finns också flera andra yrkesgrupper, som jurister, analytiker, m.fl.

Lokal: Yrkesscenen

Umeå universitets utbildningar och studentliv

Fredag 25 november 15:00 – 15:20

Arrangör: Umeå universitet 

Möt våra studenter som berättar om Umeå universitet och vilka utbildningar du kan läsa hos oss. Hur är studentlivet i
Umeå? Varför är cykeln Umeåstudentens bästa vän? Och hur gör man egentligen för att få tag på en bostad? Dessutom
presenterar vi Umeå universitets egna reality där du får en unik inblick i studentlivet - Hallå campus!

Lokal: Sal 1



Idrottsstipendium på college i USA

Lördag 26 november 10:30 – 10:50

Arrangör: Bluechip Study USA 

Bluechip Study USA har över 30 års erfarenhet av att hjälpa svenska ungdomar som vill idrotta och studera på college i
USA med stipendium. Drömmer du själv om att ta steget över till USA, kom och lyssna när vi berättar om livet som
Student Athlete på college i USA, vilka krav som ställs, vad man kan studera, hur en ansökningsprocess går till m.m.

Lokal: Sal 2

Göteborgs universitet – tre studenter berättar

Lördag 26 november 10:30 – 10:50

Arrangör: Göteborgs universitet 

Tre studenter från olika utbildningsområden på 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.

Lokal: Sal 1

Hållbarhet och cirkularitet i textil- och modebranschen

Lördag 26 november 10:50 – 11:05

Medverkande: Rasmus Perjons, Elin Theodorsson Arrangör: Nordiska Textilakademin 

Vi tar oss an den omöjliga uppgiften att förklara hur textilbranschen ser ut på bara 10 minuter. Vilken skillnad det blir av
de aktiva val vi som konsumenter gör i butik/på nätet och varför vi är i ett kritiskt läge där vi måste förbättra branschen.
Tack vare vår utbildning på Nordiska Textilakademin får vi kunskaper som gör att vi kommer kunna vara med att inte
bara förändra branschen, utan även förbättra.Medverkande: Elin Theodorsson och Rasmus Perjons, som båda går
andra året på Nordiska Textilakademin och läser till Internationell säljare B2B inom mode, textil och funktion.Läs mer om
Nordiska Textilakademin.

Lokal: Yrkesscenen

Sugen på att börja plugga? Vi studenter berättar allt om hur det är på Linnéuniversitetet

Lördag 26 november 11:00 – 11:20

Arrangör: Linnéuniversitetet 

Hur funkar egentligen studier på universitetet? Och hur är livet som student? Träffa oss som pluggar på
Linnéuniversitetet när vi berättar allt du vill veta och delar med oss av våra bästa tips.Linnéuniversitetet finns i Växjö och
Kalmar och har över 200 utbildningsprogram och 1 500 fristående kurser. Välkommen till Linnéuniversitetet - ett
universitet där allt är möjligt!

Lokal: Sal 1

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar

Lördag 26 november 11:00 – 11:20

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.

Lokal: Sal 2



Är du ung? Gillar du pengar?

Lördag 26 november 11:00 – 11:30

Medverkande: Bilal El-Ghariri Arrangör: Swedbank 

Välkommen till en föreläsning som ger råd och kunskap om privatekonomi! Med koll på dina pengar kan du påverka din
ekonomi men med koll på ekonomin kan du också påverka din framtid och dina drömmar. Här får du smarta tips om hur
du sparar pengar och vad du ska tänka på om du måste låna pengar. Vi pratar också om bedrägerier på internet och hur
du skyddar dig.

Lokal: Inspirationsscenen

Bli verksam i en näring som kan göra skillnad

Lördag 26 november 11:05 – 11:20

Medverkande: Agnetha Wibell Arrangör: Hushållningssällskapen 

Sverige behöver bli mer självförsörjande, det är mer angeläget än någonsin. Vad gäller livsmedel importerar vi nästan
allt förutom någon enstaka produkt. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det? Vilka livsmedelssektorer finns det?
Vilka hinder står de inför och hur ser utvecklingspotentialen ut i grova drag? Region Kalmar län ligger i framkant vad
gäller olika typer av projekt för att stärka livsmedelsförsörjningen i landet, vi ger er några exempel.

Lokal: Yrkesscenen

Läs ekonomi och juridik på Handelshögskolan

Lördag 26 november 11:30 – 11:50

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.

Lokal: Sal 1

Chalmers – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg

Lördag 26 november 11:30 – 11:50

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.

Lokal: Sal 2

Inom sjöfarten är hela världen din arbetsplats

Lördag 26 november 11:30 – 12:00

Arrangör: Transportföretagen 

Inom sjöfarten finns arbeten där inte ens horisontlinjen sätter gränserna! Vi har ett livsviktigt uppdrag - att transportera
varor hållbart och se till att människor kan resa över haven. Inom våra yrken ryms problemlösning, gemenskap och
upplevelser. Möt oss på Yrkesscenen där kan du lyssna till studenter och yrkesverksamma som valt några av sjöfartens
många utbildningar och yrken!

Lokal: Yrkesscenen



Studiemedel och studielån – så funkar det

Lördag 26 november 11:40 – 12:10

Medverkande: Carin Appelkvist, Elisabeth Kjellnäs Arrangör: CSN 

Funderar du på att börja studera? Genom att ansöka om bidrag och lån från CSN kan du få de ekonomiska
förutsättningar som behövs för att kunna studera. Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare det
kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Vill du veta mer om studiemedel och vilka bidrag och lån du kan söka är du
välkommen på föreläsningen.Medverkande: Elisabeth Kjellnäs och Carin Appelkvist, CSN.

Lokal: Inspirationsscenen

Au Pair till USA – kombinera resa, jobb och studier!

Lördag 26 november 12:00 – 12:20

Arrangör: Cultural Care Au Pair 

Har du funderat på det perfekta sättet att kombinera jobb, studier och resande? Är du redo för någonting nytt, vill träffa
nya människor och växa som person? Som au pair bor man hos en amerikansk värdfamilj under ett år och tar hand om
deras barn. I utbyte får man mat och husrum, veckolön samt möjlighet att resa och studera i USA. Om du tycker om
barn och vill ta ett sabbatsår för att utvecklas, såväl personligt som yrkesmässigt, då kan au pair-programmet vara
perfekt som nästa steg för dig. Här får du lyssna på en tidigare au pairs upplevelse och få svar på dina frågor om
programmet.

Lokal: Sal 2

Studentpanel – Äg din framtid!

Lördag 26 november 12:00 – 12:20

Arrangör: Linköpings universitet 

Linköpings universitet är ett av de största universiteten i Sverige. Förutom att våra studenter etablerar sig snabbast på
arbetsmarknaden erbjuder vi program och kurser inom de flesta ämnesområden och aktivt studentliv därtill. Du får möta
några studenter som berättar om sin vardag och sitt liv. Välkommen!www.liu.se

Lokal: Sal 1

Polisen – en arbetsplats med många möjligheter

Lördag 26 november 12:10 – 12:40

Arrangör: Polismyndigheten 

Att arbeta inom Polismyndigheten erbjuder många varierande möjligheter, antingen du jobbar som polis eller som
civilanställd. Hör företrädare för polisen berätta om den stora bredd som finns inom myndigheten, som också är
Sveriges största.I polisdelen finns det ca 80 olika funktioner, t.ex. ingripandepolis, områdespolis, utredare, spanare,
gränspolis, trafikpolis, kriminaltekniker, hundförare och ridande polis. En stor del av rekryteringen till polisyrket sker inom
den egna organisationen. Många poliser har börjat sin karriär som civilanställd, t.ex. på Regionledningscentralen som
operatör, på PKC - polisens kontaktcenter med anmälningsupptagning, eller kanske som arrestvakt. I verksamheten
finns också flera andra yrkesgrupper, som jurister, analytiker, m.fl.

Lokal: Yrkesscenen



Studentpanel: Sanningen om studentlivet

Lördag 26 november 12:20 – 12:50

Medverkande: Emma Carlstedt, David Bergdoff, Erik Lesand Ranhög 

Är livet som student en enda lång korridorsfest? Eller riskerar din studietid snarare att präglas av oro över osäkra
andrahandskontrakt, stressiga tentaperioder och för mycket månad kvar i slutet av pengarna? Följ med när
studentpanelen guidar dig mellan myt och verklighet om att plugga på högskolan.Möt studenterna David Bergdoff,
Handelshögskolan i Stockholm, Emma Carlstedt, Linnéuniversitetet, och Erik Lesand Ranhög, Högskolan i Halmstad.

Lokal: Inspirationsscenen

Min studietid vid Luleå tekniska universitet

Lördag 26 november 12:30 – 12:50

Arrangör: Luleå tekniska universitet 

Lokal: Sal 2

Studera till läkare, tandläkare och veterinär utomlands

Lördag 26 november 12:30 – 12:50

Arrangör: EduPlanet Medicin 

Vi ger dig en översikt över de länder där du kan läsa till läkare, tandläkare och veterinär, t.ex. Lettland, Litauen, Polen,
Slovakien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Cypern m.fl. Vi går också igenom inträdeskrav, antagning, kostnader,
CSN, arbetsmarknad i Sverige, AT, PreMed-kurser m.m. Välkommen!

Lokal: Sal 1

Vill du förhindra att olyckor sker? Arbeta inom räddningstjänsten som brandman

Lördag 26 november 12:50 – 13:10

Medverkande: Lotta Eriksson Arrangör: MSB och Räddningstjänsten Storgöteborg 

Brandmansyrket innehåller varierande arbetsuppgifter inom både operativt och förebyggande arbete. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Räddningstjänsten Storgöteborg berättar om utbildning i Skydd mot olyckor (SMO)
och hur det är att arbeta som brandman inom räddningstjänsten.SMO är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger
dig både de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som krävs för att arbeta inom räddnings- och
säkerhetsområdet. Du kan välja att gå utbildningen på MSB:s skola i Revinge eller läsa på distans med närträffar i
Revinge eller på Sandö.Medverkande: Lotta Eriksson, antagningshandläggare på MSB, Enheten för
utbildningsadministration.

Lokal: Yrkesscenen

Chalmers – Kreativa och tekniska utbildningar i Göteborg

Lördag 26 november 13:00 – 13:20

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.

Lokal: Sal 2



Umeå universitets utbildningar och studentliv

Lördag 26 november 13:00 – 13:20

Arrangör: Umeå universitet 

Möt våra studenter som berättar om Umeå universitet och vilka utbildningar du kan läsa hos oss. Hur är studentlivet i
Umeå? Varför är cykeln Umeåstudentens bästa vän? Och hur gör man egentligen för att få tag på en bostad? Dessutom
presenterar vi Umeå universitets egna reality där du får en unik inblick i studentlivet - Hallå campus!

Lokal: Sal 1

Det är aldrig för sent att ge upp

Lördag 26 november 13:00 – 14:00

Medverkande: Clara Henry 

"Kasta dig ut!", "Gå utanför din comfort zone!" och "Våga gå mot strömmen!" Känns slagorden bekanta? Clara Henry
tycker om att göra motsatsen. Varför ska man utsätta sig för jobbiga situationer och potentiella misslyckanden, när man
kan undvika dem till varje pris? "Det är aldrig för sent att ge upp" är en humoristisk föreläsning om vikten av att lära sig
misslyckas. Om hjärnan, viljan och inte minst motviljan - och om hur Clara, som hatar utmaningar, lyckades springa ett
lopp på nio mil.

Lokal: Inspirationsscenen

”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” – studenter berättar

Lördag 26 november 13:30 – 13:50

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.

Lokal: Sal 2

Efterfrågade utbildningar

Lördag 26 november 14:00 – 14:20

Medverkande: Bianca Dahlström, Felicia Lundgren Arrangör: Campus Varberg 

Campus Varberg erbjuder högskole- och yrkeshögskoleutbildningar ett stenkast från havet nere i hamnen i Varberg.
Gemensamt för våra utbildningar är att de kompetenser utbildningarna ger är efterfrågade på arbetsmarknaden. Vi kallar
det för efterfrågade utbildningar. I detta seminarium får du veta mer om våra utbildningar och om hur det är att vara
student på Campus Varberg.Medverkande: Bianca Dahlström och Felicia Lundgren.

Lokal: Sal 2
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