6|

tisdag 4 juni 2013 ● barometern-OT

Redigering: Thomas Schwab

kalmar

i korthet

kompetensgruva - Här är företagen som drar nytta

universitetet producerar högkvalitativ
arbetskraft. Men det lokala näringslivet är
inte så bra på att utnyttja det. Här är två företag som utnyttjar Linné för att hitta personal.
Luise von Wangenheim, Amélie Aebischer och Moa
Håkansson studerar en del av den fotoutställning som
visades upp när ett års projektarbete på Falkenbergsskolan redovisades för första gången. foto: mats holmertz

Elever visade
resultatet av
ett års arbete
Ett nytt sätt att plugga
på. Med hjälp av film,
foto och teater har eleverna på Falkenbergsskolan förnyat sättet att
studera.

Kalmar. – Det har varit
roligt och annorlunda. Det
ska bli jättekul att äntligen få
visa upp det vi har jobbat
med under ett år nu.
Luise von Wangenheim
står med två kompisar och
tittar på en av de uppställda
fotoutställningarna
som
premiärvisas den här kvällen på Falkenbergsskolan.
En bit bort står projekt
ledare Björn Samuelsson.
Han har varit spindeln i
nätet, personen som fått
kulturarbetare från Byteatern och Reaktor Sydost,
elever och lärare att arbeta
tillsammans.
Projektet
bakom arbetet är det stora

EU-projektet Creat Learn,
där Kalmar kommun deltar
tillsammans med skolor i
Danmark, Tyskland och
Litauen.
– Med temat civilkurage i
grunden är målet att visa att
man med samarbete och
nya arbetsmodeller kan
hitta helt nya sätt att
utveckla lärandet på. Jag
hoppas att det här projektet
kan ge idéer om hur vi kan
arbeta på liknande sätt i Kalmar framöver. Att sam
arbeta i lärandet handlar i
grunden inte om några
stora extra kostnader utan
om att arbeta annorlunda,
säger Björn Samuelsson.
När projektarbetena på
måndagskvällen
visades
upp för första gången var
det eleverna nära och kära
som var publik.
Mats Andersson
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Dom för attack med flaska
●●Med en flaska i handen gick 20-åringen till attack. Offret

fick ta emot fem–sex hårda slag mot huvudet och tvingades uppsöka sjukhus. Drygt 1,5 år efter händelsen på
nöjesstället Palace i Kalmar har den i dag 21-årige våldsverkaren fällts av tingsrätten för grov misshandel. På grund
av sin unga ålder vid bråket och att det dröjde länge innan
ärendet togs upp i domstol slipper han fängelse. I stället
döms han till skyddstillsyn med 240 timmars samhällstjänst samt att betala nästan 35 000 kronor i skadestånd
till brottsoffret.

Kalmar län

Maj blev varmare än normalt
●●Att maj 2013 blev en varm månad lär inte överraska

någon men invånarna i Kalmar län hör ändå till de
områden i landet som hade det minst svettigt. Utmed
kusten var det en grad varmare än normalt och inåt land i
länet två grader varmare i genomsnitt än normalt. Det
framgår av SMHI:s senaste statistik. Två grader varmare
gällde för större delen av hela Götaland och Svealand
medan temperaturen i Norrland i genomsnitt var tre
grader varmare än normalt.
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Kanon FM 98,6 MHz
Tisdag
06.00 Sommarmorgon.
08.00 Radio FM.

11.00 Kanonlunch.
13.00 Kanoneftermiddag.
17.00–18.00 Gäst hos Lennart, Stefan Norén.

”Företagens eget
●●Länets företag sitter på en kompetensgruva.
●●Men få utnyttjar den möjligheten fullt ut.
●●”Vi står nästan och faller med universitetet”, säger

Kalle Blohm på sökmotorföretaget Mediaanalys.
Kalmar.. Kalmarföretaget
har vuxit rejält de senaste
åren. I dag finns ett 60-tal
medarbetare i bolaget,
varav 45 på huvudkontoret i
Kalmar.
Kalle Blohm och Simon
Sandberg från företagets
marknadsavdelning är förvånade över att inte fler
lokala företag tar chansen
att utnyttja universitetets
kompetenskraft.
– Det är lätt att säga att
Linnéuniversitet inte gör så
mycket i den här frågan.
Men det här är företagens
eget ansvar att ligga på för

att kunna spetsrekrytera,
säger
marknadschefen
Kalle Blohm.

Hur jobbar ni?

– Vi börjar direkt när studenterna är färska på sina
utbildningar. Att vänta till
sista året går inte – då är
många redan på väg här
ifrån. Det vi gör är att åka ut
och föreläsa, ha frukost
möten, visa upp oss på studentmässan och ha ständig
dialog med universitetet. Vi
kanske inte har behov just
nu av fler människor – men
vi vet att vi kommer att få det
och då vill vi att studenterna

ska känna till att vi finns och
vad vi sysslar med.

Rekryterad direkt

Marknadsföraren
Simon
Sandberg är själv rekryterad direkt från universitetet. Han menar att den
direkta kontakten är livsviktig.
– Det finns föreställningar
när man kommer till Kalmar
att det inte finns särskilt
intressanta jobb att få. Därför måste man tidigt visa
vad man har och vad man
kan erbjuda. Och vi måste ta
tillvara det som Linnéuni-

versitetet har att erbjuda,
säger han.
Betydelsen av en kvalificerad kompetensbank i närområdet går inte att överskatta enligt Mediaanalys.
Kalle Blohm är förvånad
över att inte alla lokala företag aktivt jobbar med samverkan och rekrytering på
Linnéuniversitetet.
– Det är mycket märkligt
agerat eftersom man knappast kan sitta och vänta på
att kunderna självmant
dyker upp. Det är samma
sak när man rekryterar personal, man måste vara aktiv.

