
x

OM FUTURE MINDS

SEB SOM PARTNER

EVENT

Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolor, med syftet att växla upp ungas möjligheter att öka sin
kunskap och vässa sina förmågor både i och utanför skolbänken. Programmet kan enkelt kunna integreras i befintliga
gymnasieprogram och undervisning och ska underlätta inkluderingen av hållbar utveckling i gymnasieskolan. 
Digitalt arbete kombineras med fysiska möten som möjliggör för samhällsaktörer att ansluta med sina kunskaper och
hållbarhetsutmaningar. Läs mer här.

KUNSKAPSPROGRAMMET
Programmet pågår under elevens alla tre år på gymnasiet,
oavsett programinriktning och består av tre moduler. Syftet
med modulerna är att öka elevers och lärares kunskap och
färdighet kring hållbar utveckling under hela studietiden, med
målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids
viktigaste frågor. Läs mer här om modul 1, 2 och 3. 

Event är en del av vårt kunskapssprogram som sträcker sig till skolor över hela landet. Vårt event Future Minds Sustainability
hackaton är en lösningsinriktad innovationstävling med fokus på hållbar utveckling där eleverna jobbar med ett case med
en av våra samarbetsaktörer och tävlar nationellt med sina idéer. I vårt andra event Future Minds Filmfest belyser vi genom
film och panelsamtal med makthavare olika perspektiv på de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför och hur vi kan
få med oss alla för att skapa en mer hållbar värld. Läs mer här.

Som partner delar SEB med sig av sina hållbarhetsutmaningar i deras verksamhet som elever är med och hittar
lösningar på.
SEB bidrar med fakta och statistik om sin verksamhet till olika material som vi tar fram.
Elever ska granska SEB som företag och förbereda frågor som ställs i ett panelsamtal med SEB.
En representant från SEB deltar på plats eller digitalt på våra event.
Elever som väljer att göra sitt gymnasiearbete med SEB får möjligheten att intervjua dom.

GYMNASIEARBETE
Inför årskurs 3 kan elever göra sitt gymnasiearbete tillsammans med Future Minds och SEB.
Projektförslaget  heter ”En hållbar och ekonomisk jämnställdhet” och har temat: jämnställdhet,
jämlikhet, privatekonomi, nationalekonomi och beteendevetenskap. Projektförslaget är del av
modul 3. 

 Läs mer här om hur elever arbetar med våra projektförslag.

Läs mer om vårt partnerskap här.

https://www.linkedin.com/company/futuremindssweden/
https://www.facebook.com/FutureMindsSweden
https://instagram.com/futuremindssweden?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://futuremindssweden.se/en-plattform-for-forandring/om-future-minds/
https://futuremindssweden.se/moduler/modul-1/
https://futuremindssweden.se/moduler/modul-2/
https://futuremindssweden.se/moduler/modul-3/
https://futuremindssweden.se/sustainability-hackathon-2022/
https://futuremindssweden.se/filmfest/
https://futuremindssweden.se/event/
https://futuremindssweden.se/event/
https://futuremindssweden.se/wp-content/uploads/2021/06/projektfocc88rslag-seb-3.pdf
https://futuremindssweden.se/wp-content/uploads/2021/05/projektfocc88rslag-ikea-3.pdf
https://futuremindssweden.se/elevsidor/modul-3/
https://futuremindssweden.se/elevsidor/modul-3/projektforslag/
https://futuremindssweden.se/seb-sida/

