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1. Informationen noteras
Ärende
Arbetets museum i Norrköping tog 2018 initiativ till ett projekt kallat Jobblabb,
ett experimentellt lärlabb, där elever coachas till yrkesval utifrån personliga
förutsättningar. Utställningen består av ett egenskapslaboratorium och en
prototypverkstad.
Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden har under 2018
medfinansierat projektet Jobblabb med 273 000 kr respektive 117 000 kr för
uppbyggnadsfasen. Barn- och ungdomsnämnden fattade även beslut om att
medfinansiera den löpande driften med 109 260 kr per år under perioden 20202022 (BoU 2018-374). Bildningsnämnden beslutade att utvärdering av
Jobblabb ska genomföras innan beslut om fortsatt driftfinansiering kan fattas.
(BiN 2018-217).
Tidplanen håller och bygget fortskrider enligt plan. Enligt Arbetets museum
följer finansieringen planen. Den 15 februari 2020 öppnar Arbetets museum
utställningen Jobblabb.
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Bakgrund
Arbetets museum har under flera år arbetat med utställningar för att ge
ungdomar i grundskolan möjlighet att förstå vad arbete och arbetsliv är och vad
det innebär. Arbetets museum i Norrköping tog 2018 initiativ till ett projekt
kallat Jobblabb, ett experimentellt lärlabb, där elever coachas till yrkesval
utifrån personliga förutsättningar. Syftet med Jobblabb är att stödja elever att
göra medvetna framtidsval och att stärka deras entreprenöriella kompetenser.
Detta kan därmed bidra till förbättrad kompetensförsörjning för företagen.
Målgruppen är i första hand elever i årskurs 5 samt elever på språkintroduktion
inom gymnasieskolan.
Den totala kostnaden för att skapa och bygga upp utställningen Jobblabb har
uppskattats till ca 8 miljoner kr.
Arbetets museum har sökt finansiering från kommuner och företag i länet,
Länsstyrelsen samt arbetsmarknadens parter på regional nivå. Från
kommunerna söktes 2,50 kr per invånare som en initial kostnad för att bygga
Jobblabb.
Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden har medfinansierat
projektet Jobblabb med 273 000 kr respektive 117 000 kr. Barn- och
ungdomsnämnden fattade beslut om att medfinansiera den löpande driften med
109 260 kr per år under perioden 2020-2022 (BoU 2018-374), under
förutsättning att resterande finansiering från övriga finansiärer blir säkerställd.
Bildningsnämnden beslutade att en oberoende utvärdering ska genomföras av
Jobblabb innan beslut om fortsatt driftfinansiering kan fattas. (BiN 2018-217)
Båda nämnderna beslutade att finansiera kostnaden för 2019 inom ramen för
sin ordinarie budget.
Skolklasser i kommunala skolor i de kommuner som ingår i den initiala
satsningen besöker utställningen och tar del i workshop utan kostnad 2020 2022. För de enskilda skolorna tillkommer kostnader för bland annat
transporter av elever och personal till utställningen.
Nuläge Jobblabb
Den 15 februari 2020 öppnar Arbetets museum utställningen Jobblabb.
Utställningen består av ett egenskapslaboratorium och en prototypverkstad. I
Egenskapslaboratoriet testar elever sina förmågor, möter fiktiva och reella
jobbhjältar och matchas mot utbildningar och yrken. Sektorerna vård och
omsorg, industri och teknik samt grön sektor står i fokus.
I prototypverkstaden möter eleverna case från länets företag som ska utmana
till kreativitet. Region Östergötland, Siemens, Holmen, Toyota Material
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Handling och LRF:s satsning Gröna Jobb kommer att lämna case till
verksamheten.
Utställningen i sin helhet ger förståelse för vad arbete och arbetsliv är och
verktyg för att göra mer medvetna framtidsval. Se bilaga 1 (Koncept Jobblabb)
för en utförlig beskrivning.
Egenskapslaboratoriet är i november 2019 under byggnation och teststationer
samt tekniska lösningar är under utformande. Tidplanen håller och bygget
fortskrider enligt plan.
Lokalen där Prototypverkstaden ska vara förlagd är färdigbyggd men ej
möblerad. Under februari och mars 2020 kommer verksamheter för
Prototypverkstaden att hysas in i museets nuvarande Kreativa verkstad för att i
april flyttas till samma område som Egenskapslaboratoriet.
2022 görs en utvärdering av satsningen och Arbetets museum hoppas teckna
nya förlängda avtal med kommunerna. Östergötlands kommuner, förutom
Kinda och Ydre har tecknat avtal med Arbetets museum för åren 2020-2022.
Finansiellt läge
Följande organisationer har inkommit med medel till Jobblabb
Organisation
Vinnova
Region Östergötland
Länsstyrelsen Ög
Kommuner Ög bygge
Kommuner Ög drift
Toyota Mtrl Handling
Siemens
Holmen
LRF/ Gröna Jobb
Kommunal
IFMetall
Unionen
Mindre företag Ög
Sammanlagt

Beviljat
2 000 000
1 500 000
200 000
1 109 000
320 000
150 000
75 000
75 000
150 000
200 000
100 000
100 000
5 979 000

Enligt Arbetets museum följer finansieringen planen.

Sökes

75 000
75 000

400 000
550 000
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