Trofors 10.02.14
Bedrifter i Grane og Hattfjelldal

INVITASJON TIL MINIYRKESMESSE FOR BEDRIFTER I GRANE OG HATTFJELLDAL DEN 08.04.15
I PROSJEKT ”ELEVENE SOM FRAMTIDSRESSURS FOR LOKALT ARBEIDSLIV” – SAMARBEID SKOLENÆRINGSLIV I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL

Grunnskolene i Vefsn, Hattfjelldal og Grane deltar i prosjektet i samarbeid med representanter fra
næringslivet i alle kommunene, Opplæringskontoret Midt-Helgeland, Mosjøen videregående skole
og Karrieresenteret Mosjøen. Målet med prosjektet er å få et systematisk samarbeid mellom skole
og arbeidsliv i regionen.
Vi hadde et møte i Grane om dette den 13.02.14 på Trixie der noen bedrifter meldte sin interesse.
Vi ønsker nå å invitere til miniyrkesmesse i Grane den 18.02.15 kl 09.00 til 13.15. I november i
2013 hadde Hattfjelldal en flott dag med miniyrkesmesse der bedrifter i Grane og Hattfjelldal ble
invitert. Vi gjentar i år dette i Grane.
Miniyrkesmesse arrangeres i gymsalen ved Grane barne- og ungdomsskole.
Komiteen har leid lokalene fra kvelden før. Dersom noen av dere ønsker å sette opp standen kvelden før,
kan vi gjøre en avtale. Ellers vil lokalene være åpen fra kl. 08.00 den 08.04.15
Hver bedrift ordner sin egen stand. Vi ordner med bord og evt. stoler. Et bord er ca 90x150. Dersom du
trenger mer plass enn et bord, må du gi beskjed raskt. Dersom du trenger ekstra golvplass, må vi også vite
det. Dersom dere trenger strøm, må dere ta med skøyteledning selv. Vi kan ordne med offwhite papplater
til å skrive på dersom bedriften har behov for det.
Elevene er innbudt til kl.09.00. Det er greit å ta med matpakke. Den offisielle åpningen er 09.15
Vi inviterer 9. klasse fra Hattfjelldal og bedrifter fra Hattfjelldal i tillegg til elever og bedrifter i Grane.
Alle elevene blir delt i grupper på 4 og de får utdelt spørsmål angående alle bedriftene.
Når de leverer inn sine svarark, vil de bli med på en loddtrekking. Trekkingen foregår ca 12.45. Premiene
er vi så fri å be hver enkelt bedrift sponse.
Vi setter opp plasseringen av standene på forhånd og den enkelte bedrift får anvist sin plass.
Dersom du har fylt ut partnerskapsavtalen, må du ta den med. Ellers har vi med partnerskapsavtaler som
dere kan fylle ut. Vi og prosjektledelsen fra Karrieresenteret i Mosjøen kan være behjelpelig med
utfylling av partnerskapsavtale for de som ønsker det.

For at vi skal være sikre på hvem som møter, ønsker vi at du/dere gir tilbakemelding selv om du kanskje
er forhindret. Tilbakemelding om du ønsker å delta på miniyrkesmesse i Grane den 08.04.15 gis innen
den 13.03.15 til marit.granmo@grane.kommune.no
Har du/dere spørsmål, er telefonnr. Marit: 95420096
Margrethe: 92031834
Ellen: 41596490
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