Young Infra ACADEMY
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Nyhetsbrev till alla medverkande i
Young infra Academy
Du som får det här nyhetsbrevet är en del av

Vä l k om m en
på uppsta r tsm öte
9 ok tob er 2019!

Young Infra Academy!
Här samverkar gymnasieskolan, företag och forskare
för att tillsammans arbeta för

Vi berättar om

ett klimatsmart samhälle när det gäller
transportinfrastruktur.
Young Infra Academy är en del av regeringens initiativ

•
•

InfraSweden 2030, som stöds av VINNOVA.
Se NYA filmen om
Young Infra Academy här

•

Young Infra Academy – vad är det?
Upplägg, tidplaner och förväntningar på
gymnasiearbetet och de olika medverkande
aktörerna
Erfarenheter från tidigare läsår
Kom,
nätverka och
få svar på dina frågor!

Plats: S:t Petri skola, Fersens väg 1, Malmö.
Tid: 9 oktober kl 15-17
Anmäl senast 4 okt till
maria.brannstrom@visvis.se

VAD SÄGER ELEVERNA?
”Det är väldigt inspirerande att göra
mätningar i ett riktigt lab.”

”Spännande att arbeta med företag då
man får mycket stor insikt i hur
arbetslivet ser ut, hur man anpassar sitt
arbete till stora företag och hur pass
noga man är i sina beräkningar då
resultatet tillämpas i samhället.”

”Företaget visar stort intresse för oss,
vilket skapar större intresse.”

”Vi får gratis kaffe!!!”

”Vi har blivit mycket trevligt bemötta.
Vi hade möte där vi fick vara med och
ställa frågor och komma med egna
förslag. Vi får alltid den hjälp vi behöver
varje gång vi ber om det. Om det råder
oklarheter om arbetet bokar vi möte
med företaget igen. Vi har även mycket
bra kontakt med företaget via mail där vi
fritt kan ställa frågor och få svar.”

Aktuella
Företag, skolor och
Forskare
Följande deltagare är i dagsläget anslutna till
pilotprojektet för läsåret 2019/2020:
FÖRETAG:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Trelleborg AB
E.ON
PEAB
Mercedes
ÅF
JM
NCC
Ramböll
Eloped
Radinn
WSP

SKOLOR:
S:t Petri skola, Malmö, Einar Hansengymnasiet, Malmö
Sundsgymnasiet, Vellinge & Olympiaskolan, Helsingborg
Forskare:
Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Designvetenskaper och
Avdelningen för Byggproduktion

KONTAKT
Projektledare: Maria Brännström, 070 897 48 94, maria.brannstrom@visvis.se
Annika Andersson, 070 658 46 88, annika.andersson@visvis.se
VIS hemsida: www.visvis.se

