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En arena där möten blir till möjligheter 
-för dig som är ung och på väg till arbete

Kraven för att få en fast anställning ökar och den som varken arbetar eller studerar riske-
rar att hamna i ett permanent utanförskap - ett utanförskap som kan leda till både fysisk och 
psykisk ohälsa. Men det finns en väg ut genom den synes ogenomträngliga labyrinten!

EN VÄG TILL FOTFÄSTE
Med det rätta stödet har du möjlighet att på sikt bli självförsörjande och må bättre igen. Ung 
Arena 9.0 är ett projekt som tar dig ur frustrationen, lyssnar på dina erfarenheter, hittar dina 
styrkor och knuffar dig framåt. Här skapar du nya kontakter, får nya rutiner och planerad sup-
port - på vägen till en värdefull praktik eller en anpassad utbildning som stärker dina chansser 
på arbetsmarknaden.

TRILLA INTE MELLAN STOLARNA
-DET SKA INGEN BEHÖVA!
Att på egen hand hitta rätt bland alla stödformer och program som 
finns hos kommunerna, Försäkringskassan, regionen och Arbetsför-
medlingen kan verka avskräckande.
I Ung Arena 9.0 projektet får du en personlig mentor som hjälper 
dig hitta rätt, knuffar på och sporrar dig - och ser till att rätt saker 
händer.

 Introduktion  
Bageri/Konditori 

4 veckor 
Under dessa 4 veckor får du prova att jobba med 
Bakverk, du får baka matbröd, kaffebröd och nå-
gon tårta. 
 
 Bakning  
 
Kontakt: Berit Björk 0506-18087 berit.bjork@toreboda.se  

Kanalskolan i Töreboda 
 
Kanalskolan finns i Töreboda,  
där järnvägen - Västra stambanan,  
korsar vattenvägen - Göta kanal.  
Vi är en skola med god trivsel och  
gemenskap. 
 
Vi erbjuder många olika Yrkesutbild-
ningar 
 Bar/Servering 
 Bageri/Konditori 
 Restaurang/Storkök 
 Butik/Delikatess 
 Hotell/Konferens 
 Maskinförare 
 Bar/Servering/Hotell 
 Florist 
 Turismentreprenör 
 Maskin o Växtodling 
 Djurskötare Lantbruksdjur 
 Zoohandel 
 Hund o företagande 
 
Samt en del fördjupningskurser 
 
Se vidare vår hemsida 
 
Www.kanalskolan.se 

Studie- & yrkesvägledare 
Tel 0506-18087  
Besöksad. Drottninggatan 2, vån 2 
E-post: syv@kanalskolan.se  

 
 
 

   Töreboda



Effektivare med
samordnade insatser

Vi har skapat en arbetsmodell för att hitta alla resurser som samhället kan erbjuda, oavsett 
vem det är som erbjuder dem, i samverkan mellan parterna i regionen. tillsammans hittar vi 
dina styrkor och hjälps åt att utveckla dem.

Med Ung Arena 9.0 får du en fungerande chans att byta utanför mot innanför, ta dig ur den 
onda spiralen och - äntligen - få ordenkligt fotfäste på vägen mot en ljusare framtid.
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Se vidare vår hemsida 
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Tel 0506-18087  
Besöksad. Drottninggatan 2, vån 2 
E-post: syv@kanalskolan.se  

 
 
 

   Töreboda

 

Introduktion  
Svets och Skärteknik 

4 veckor 
Under dessa 4 veckor får du prova på olika svets-
metoder. Du får både teori och praktiska övningar. 
 
 MIG/MAG Svetsning 
 Gasskärning 
 Svetsning tunnplåt 
 Plasma skärning 
 Arbetsmiljö och säkerhet 
 
Kontakt: Berit Björk 0506-18087 berit.bjork@toreboda.se  

Kanalskolan i Töreboda 
 
Kanalskolan finns i Töreboda,  
där järnvägen - Västra stambanan,  
korsar vattenvägen - Göta kanal.  
Vi är en skola med god trivsel och  
gemenskap. 
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Samt en del fördjupningskurser 
 
Se vidare vår hemsida 
 
www.kanalskolan.se 
 

Studie- & yrkesvägledare 
Berit Björk 
Tel 0506-18087  
Besöksad. Drottninggatan 2, vån 2 
E-post: syv@kanalskolan.se  

 
 
 

   Töreboda

 

Introduktion  
Lastmaskin 

4 veckor 
Under dessa 4 veckor får du prova på Lastmaskin. 
Du får lära dig köra med skopa och pallgafflar. Det 
ingår även ADR-13, samt Brand och sjukvård  
 
 Lastning  
 Brand och Sjukvård 
 ADR-13  
 Arbete på väg 
 Arbetsmiljö och säkerhet 
 
Kontakt: Berit Björk 0506-18087 berit.bjork@toreboda.se  

Kanalskolan i Töreboda 
 
Kanalskolan finns i Töreboda,  
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Samt en del fördjupningskurser 
 
Se vidare vår hemsida 
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Studie- & yrkesvägledare 
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Besöksad. Drottninggatan 2, vån 2 
E-post: syv@kanalskolan.se  

 
 
 

   Töreboda

 

Introduktion  
Lager Terminal 

4 veckor 
Under dessa 4 veckor får du prova på arbete inom 
lager och terminal. Du får både teori och praktiska 
övningar. Här ingår även ett truckkort 
 
 Truckutbildning med Truckkort 
 Lastbärare 
 Maskinell godshantering  
 Brand och sjukvård 
 ADR-13 
 Arbetsmiljö och säkerhet 
 
Kontakt: Berit Björk 0506-18087 berit.bjork@toreboda.se  

Kanalskolan i Töreboda 
 
Kanalskolan finns i Töreboda,  
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 Hunfd o företagande 
 
Samt en del fördjupningskurser 
 
Se vidare vår hemsida 
 
www.kanalskolan.se 

Studie- & yrkesvägledare 
Berit Björk 
Tel 0506-18087  
Besöksad. Drottninggatan 2, vån 2 
E-post: syv@kanalskolan.se  

 
 
 

   Töreboda

 

Introduktion  
Kök/Butik 
4 veckor 

Under dessa 4 veckor får du prova att jobba med 
Livsmedel. Här får du laga mat,  och lära dig lite 
om olika livsmedel.  
 
 Matlagning 
 Butik o delikatess  
Kontakt: Berit Björk 0506-18087 berit.bjork@toreboda.se  

Kanalskolan i Töreboda 
 
Kanalskolan finns i Töreboda,  
där järnvägen - Västra stambanan,  
korsar vattenvägen - Göta kanal.  
Vi är en skola med god trivsel och  
gemenskap. 
 
Vi erbjuder många olika Yrkesutbild-
ningar 
 Bar/Servering 
 Bageri/Konditori 
 Restaurang/Storkök 
 Butik/Delikatess 
 Hotell/Konferens 
 Maskinförare 
 Bar/Servering/Hotell 
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 Turismentreprenör 
 Maskin o Växtodling 
 Djurskötare Lantbruksdjur 
 Zoohandel 
 Hund o företagande 
 
Samt en del fördjupningskurser 
 
Se vidare vår hemsida 
 
Www.kanalskolan.se 

Studie- & yrkesvägledare 
Tel 0506-18087  
Besöksad. Drottninggatan 2, vån 2 
E-post: syv@kanalskolan.se  

 
 
 

   Töreboda

 
Introduktion 

Entreprenörskap och 
företagande 

4 veckor 
Under dessa fyra veckor får du lära dig mer om att starta och 
driva företag samt vilka företagsformer som finns. Du får både 
teori och praktiska övningar. 
 
Du får inblick i: 
 olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar 

och andra bestämmelser och andra förutsättningar som 
påverkar företagens verksamhet. 

 hur man startar och driver företag och hur olika funktion-
er inom företagen samverkar för att förverkliga en af-
färsidé. 

 företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och mo-
deller samt förmåga att använda dessa. 

 källkritisk medvetenhet i att identifiera och analysera 
företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera 
över resultatet. 

 några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr fö-
retagens verksamhet. I samband med det behandlas hur 
produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. 

 vägen från idé till att starta företag. I samband med det 
behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i 
olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och bety-
delse. 

 affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med 
det användning av grundläggande metoder för mark-
nadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevak-
ning. Finansieringsfrågor. 

 försäljningsteknik och argumentation. 
 företagsekonomiska begrepp och metoder inom kun-

skapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovis-
ning. 

 
Kontakt: Karin Ögge karin.ogge@vgregion.se alt 070-5286870  
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Vi hjälper dig att navigera - kontakta oss!

KARLSBORG

Gullspångs 
kommun

TÖREBODA 

Projektledare:  peter.lidstrom@skovde.se
   erland.gustafsson@toreboda.se


