Att arrangera ett uppskattat studiebesök…
Ett bra studiebesök bygger på genomtänkta förberedelser, genomförande och uppföljning. Att ta
emot en elevgrupp är en fantastisk möjlighet att visa eleverna den verklighet som finns på ditt
företag. Tänk på att en positiv upplevelse av ett studiebesök följer med i elevens och lärarens
medvetande under lång tid. Tänk också på hur ett mindre bra genomfört studiebesök kan påverka
besökarens inställning.

Att fundera på innan besöket
-

-

Vilka är eleverna?
Vilka förväntningar har eleverna på besöket? Tänk på att kommunicera med ansvarig
lärare innan ni får besök av eleverna.
Vilken bild av företaget vill ni förmedla? Tänk på att målgruppsanpassa beroende på
vem som kommer.
Vilka frågor kommer eleverna att ställa? Det är alltid bra att låta ansvarig lärare på
skolan skicka in elevernas frågor i förhand. Frågorna kan också ge dig en vägledning
över hur mycket de redan känner till om er verksamhet.
Vad vill ni få ut av besöket? Kanske vill ni få en återkoppling från skolan med deras
synpunkter. Tänk på att ett studiebesök kan vara en utmärkt början till en mer långsiktig
kontakt mellan ditt företag och skolan.

Att tänka på när du tar med dig gäster ut i er verksamhet
-

Gå noga igenom de säkerhetsföreskrifter som finns.
Är en säker gångväg utmärkt?
Se till att det finns säkerhetsvästar till alla besökare och att de används.
Utrusta alla med öronproppar eller hörselskydd.
Mobiltelefoner av eller på?
Får eleverna fotografera?
Ska dina gäster skriva in sig i en besöksbok?

Förberedelser
Det är viktigt att elevbesöket är genomtänk och anpassat efter besökarnas önskemål och förutsättningar. Vilka resurser har du att tillgå och hur kan de bäst användas? Upplägget för ett studiebesök varierar mycket beroende på besökarnas förkunskaper, studieprogram och önskemål. I
samråd med ansvarig lärare kan vi i förväg hitta en lämplig nivå på presentationen och rundvandringen. Du hittar en checklista som ett separat dokument här intill.

Själva studiebesöket
Inled gärna studiebesöket i en lugn miljö där du får möjlighet att berätta om er verksamhet. Det
kan vara bra att i förväg berätta om vad vi ska se när vi går runt och sedan återknyta till vad vi
sett när vi är tillbaka i lugnare lokaler igen. Ta gärna bilder till hjälp eller visa grafiskt med en
skiss hur verksamheten fungerar. Visa gärna ett flöde. Varifrån kommer råvaran? Hur ser
produktionen ut? Var finns kunderna? Du hittar inspiration i OH-presentationen ”Konsten att
förädla trä” som finns att ladda ner till höger.
För att få liv i presentationen kan du t ex rita på ett blädderblock eller en whiteboard under tiden
du berättar. Ta gärna hjälp av någon yngre och motiverad medarbetare under studiebesöket.
Eleverna kommer garanterat att uppskatta att få träffa någon som de själva kan relatera till.
Nu är det dags för det roliga, att guida eleverna runt i produktionen. Återknyt gärna till det du
tidigare berättat om. Det kan vara läge att prata när ni kommer till mindre bullriga områden som
operatörsrum eller fikarum. Är det bullrigt – håll ner pratandet till ett minimum.
Eleverna blir garanterat glada om ni bjuder på fika i anslutning till studiebesöket! Kanske ska de
också få något att ta med sig hem, en liten gåva som kan påminna om deras besök hos er.
Lycka till med era framtida studiebesök!

