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Gymnasieelever  tränas  att  öppna  sina  sinnen  

På fredag är över 600 elever på plats i Sparbankshallen för att ta del av 
föreläsningar som inspirerar, engagerar och ger kunskap inför framtiden. 

Open your mind är en inspirationsdag för årskurs 2 på gymnasiet. Föreläsare är 
bland annat Pingis Hadenius (entreprenör och vardagsekonom) och Pär 
Johansson (Glada Hudik). Konferencier för dagen är Henrik Silver (Svensk och 
Nordisk mästare i mental magi 2016). Förutom att leda programmet sätter han 
elevernas hjärnor på prov. 
Ämnen som berörs under dagen är bland annat entreprenörskap, personlig 
utveckling, att sätta mål, mångfald och psykisk hälsa. Eleverna ges också praktisk 
information som är bra att ha med sig in i vuxenlivet, ex hur man gör för att söka 
jobb eller skaffa en bostad. 

- På Peder Skrivare har vi ett nära samarbete med näringslivet och vi arbetar 
ständigt med att utveckla det, säger Nina Wikstrand Petersson,
lärare i svenska och engelska och en av initiativtagarna på PS-skolan till dagen. 
Open your mind är ett exempel på hur engagerade företag kan bidra till elevernas 
utbildning. Behovet att få kunskap om det kommande vuxenlivet är stort och att 
eleverna får en inspirationsdag om det känns kanonbra.

Arrangör för dagen är Varbergs Sparbank, som i samarbete med en projektgrupp 
från Peder Skrivare har utformat programmet. Open your mind är en del av 
Varbergs Sparbanks större engagemang i skolan som inkluderar årskurs 3, 6 och 
9 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet. 

Kontakt 
Pär Wiik, skola- och arbetslivsutvecklare på Varbergs Kommun, tel 0702 5132 44

Amanda Ljungberg, Barn- och ungdomsansvarig på Varbergs Sparbank, tel 
0340-66 60 69 
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För mer information, kontakta: 
Pär Wiik 
Skola-arbetslivsutvecklare, Varbergs Kommun 
Mobil: 0702-513244 
E-post: par.wiik@varberg.se 
 




