
Framtidsdag
En dag för dig och din framtid!



Din framtid – en dag om utbildning, hållbarhet och entreprenörskap!
Snart är det dags att välja gymnasieprogram och just nu tänker 
du kanske mycket på hur din framtid kan se ut. 
Vad är just du intresserad av? Vilket program ska du välja? 
Vad vill du jobba med när du en dag ska ge dig ut i arbetslivet?
Tisdagen den 22 november 2022 kl. 08.30 är du och alla andra 
elever i årskurs 9 i kommunen välkomna till oss på Vallentuna 
gymnasium, för det vi kallar en framtidsdag. Förmiddagen består 
av ett antal valbara seminarier och eftermiddagen handlar om 
entreprenörskap, framtida yrkesval och din privatekonomi.

Förmiddagens program kl. 08.30–11.45
Du väljer tre av nedanstående stationer att besöka. När du 
kommer till oss på Vallentuna gymnasium får du biljetter till dina 
valda stationer. Ta med dig denna folder så att du kommer ihåg 
dina val eller fota av den.

Kan vem som helst bli entreprenör? 
Entreprenören och professor Thomas Arctaedius pratar om  
hur du kan komma igång med ett hållbart entreprenörskap.
Arrangör: Ekonomiprogrammet

Vad händer på hjärngymmet?
En psykolog berättar om positiv psykologi, att träna sig själv  
i positivt tänkande och det senaste inom forskningen.
Arrangör: Samhällsvetenskapsprogrammet/ beteendevetenskap

Att jobba med säkerhetsfrågor i en osäker tid
Den fd polisen och militären Jessika Nyström om hur man  
arbetar med säkerhetsfrågor i Vallentuna kommun.  
Vad gör vi om krisen kommer? 
Arrangör: Samhällsprogrammet

Att arbeta med träning och hälsa
Ida Hedstad berättar om hur det är att driva företag inom  
träningsbranschen samt vad som krävs och förväntas av dig  
som vill arbeta i branschen.
Arrangör: Barn- och fritidsprogrammet,  
yrkesutgång Personlig tränare

Jag väljer



Jag väljer

Din framtid – en dag om utbildning, hållbarhet och entreprenörskap!
Hur är det egentligen att arbeta med barn och ungdomar? 
Torsten “Tummen” Scott berättar om sin väg in i det sociala  
arbetet och vad som krävs och efterfrågas på arbetsmarknaden.
Arrangör: Barn- och fritidsprogrammet

Hållbarhet, vägval och framtidstro
Byggprogrammet berättar om hur de tillsammans med eleverna 
planerar och arbetar för att skapa en framtid i byggbranschen, 
både lokalt och regionalt. Som företagare eller anställd.
Arrangör: Byggprogrammet

Datatekniker eller fordonsmeck?
Bilia berättar om dagens fordonsindustri och vilka kunskaper
som krävs för att kunna arbeta i den i framtiden.
Arrangör: Fordonsprogrammet

Att bli en framgångsrik entreprenör
Entreprenören Alex Stendahl berättar om sin framgångssaga  
samt innovationens och entreprenörskapets betydelse.
Arrangör: Försäljning- och serviceprogrammet

Att arbeta med människans bästa vän
Norra Stockholms hundcenter berättar om branschen och belyser 
hur den påverkats av pandemin.
Arrangör: Naturbruksprogrammet

Framtidens yrken inom idrotten 
Sebastian Winter från VBK fotboll berättar om vilka yrken och 
möjligheter som finns inom föreningslivet och hur det kan 
fungera att kombinera gymnasiestudier med sin idrott.
Arrangör: Idrottsprofilen på skolan

Yrkesprogram eller högskoleförberedande program  
- vad passar dig?
Studie- och yrkesvägledaren Antonio Paras berättar om vad de 
olika programmen och inriktningarna innebär.
Arrangör: Studie- och yrkesvägledarna
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vallentuna gymnasium
gymnasievägen 4
box 153 · 186 23 vallentuna
tfn 08-587 855 10 · 08-587 855 05
gymnasiet@vallentuna.se
www.vallentuna.se/gymnasiet

Vill du veta mer om Vallentuna gymnasium? 
Kom och träffa våra studie- och yrkesvägledare på Framtidsdagen 
den 22 november 
Besök vår hemsida: www.vallentuna.se/gymnasiet.

Idrottsprofil
Är du intresserad av att kombinera dina studier med idrott? 
Du kan välja idrottsprofil på många av våra program. 
Fotboll, innebandy eller ishockey.
Vallentuna gymnasium erbjuder följande program till ht 2023
BA, BF, EK, FT, FS, IM, NB, SA (Sam), SA (beteende), 

Välkommen till oss höstterminen 2023!


