

ELEVMÄSSAN NATURHJÄLPEN
Fredag 8 december 2017, kl 10–14 på Lapplands gymnasium
Fri entré!

Årets tema:



Mijá Merka UF

Mijá Merka UF kommer att erbjuda en ny version
av renmärkesboken, med grund av den som finns
idag med Sirges, Tuorpon, Slakka, Jåhkågaska
tjiellde, Udtja men även med de nya tillskotten
Unna Tjerusj och Gällivare skogsameby. Den nya
renmärkesboken kommer ha som ambition att vara lätt och behändig som de tidigare renmärkesböckerna har varit.

Ung Företagsamhet Norrbotten finns på plats
för att lyfta entreprenörskap i grundskolan.



Ett hållbart samhälle
Arctic Candle UF

Program

Kl.10.00–10.15 Invigning/Kickstart av
mässan. Sameskolans elever sjunger.
Välkomna!
Kl.10.00–14.00 Mässan är öppen.
Julshoppa, mingla, upplev, se och lär!

Vi är tre tjejer som driver Arctic Candle UF. Vår affärsidé är att tillverka miljövänliga doftljus med inspiration från Norrland, men även efter årstiderna.
Många ljus innehåller paraffin, som inte är så bra
varken för inomhus- eller utomhusmiljön. Vi kommer
använda oss av ett miljövänligt sojavax. Genom att tända våra ljus kan du slappna av och låta din vardag lysas upp.

Lapplands Lärcentra visar film från projektet Kompetens och
samverkan, ett språkstärkande praktikprojekt med syfte att förstärka kopplingen mellan SFI och arbetslivet.

Vuollerims friskola visar skapande skola-projekt, återbruk från

Kl.12.00 Prisutdelning i InUngIns regionala final. Prisutdelare är youtubestjärnorna Lovisa ”lakidoris” Karlsson och
Thomas Sekelius. Prisutdelning UF-pitchtävling. Info från

Erasmus – Testa din affärside ute i Europa, ansök om Erasmus
för nya företagare.

slöjd och bild samt sänder poddradio från mässan.

Kattens förskola, avdelning Tassen visar upp sitt projekt

”myran”.

Utställare/aktörer på mässan:

Sameskolans elever visar upp egenproducerat material av
träd. Utställningen visar bl.a. trollspön, vandringsstavar och
sittunderlag.

Västra skolans åk 3 visar upp modeller av äldre hus i Jokk-

mokk, från 1700-talet till början av 1900-talet.
Dessutom pågående arbete med området hur vi värmt våra hus
och bostäder.

Veasku UF

Vår affärsidé är att sälja miljövänliga tygpåsar med en samisk inspirerad design och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling.

Sälj och köp UF

Vårt företag fokuserar på att sälja alla möjliga varor som vi har
hemma. Vi köper och säljer det mesta så kika förbi oss!

Min Självbiografi UF

Eleverna på Västra skolan syr ”Jokkmokkskassen”. Det är en
del i vårt projekt Återbruk för hållbar utveckling. Jokkmokkskassen kommer att finnas till försäljning på Jokkmokks vintermarknad 2018. Intäkterna går till Västra skolans insamling för Världens
barn.

Mitt företag kommer handla om min bok som
jag har skrivit. Jag hoppas alla olika människor
kommer köper boken för att den kan vara
förebild för andra. Boken kommer att vara
lättläst men eftersom jag har dyslexi kommer
det finnas visa stavfel eller ord som saknas i
texten men jag vill ha det så för det är en del av
mig för boken.

Ällo-UF

Jag som driver Ällo-UF går på samiska Samhällsvetenskapliga programmet i Jokkmokk.
Företaget ska designa och trycka upp buffar och
kepsar med tryck av samiskinspirerade motiv.

Elever från Kulturskolan uppträder kl.11.00 och kl.13.00 i
samlingssalen.

Marknadslogi UF

Lapplands Gymnasium UF-företag ställer ut och har

försäljning.

Vår affärsidé är att bedriva logi samt masslogi i Bokenskolan i
Jokkmokk för marknadsknallarna under vintermarknaden 2018,
för att stärka jokkmokks marknad, genom att erbjuda sovplatser. Vilket förhoppningsvis resulterar i att en tillväxt av jokkmokks-marknads utbud av knallar uppstår.

SÁMIJ
SAMERNAS
ÅHPADUSGUOVDÁSJ

Plats: Ája!
Boka plats!

Boka din lunch!

UTBILDNINGSCENTRUM

Studenterna på linjen Samiskt mathantverk serverar

dagens lunch till ett pris av 100 kr/person.
Rätten som serveras är soppa på suovasbierggo av ren. Gáhkko,
smör, dryck ingår. Vegetariskt alternativ finns.
Studenterna serverar även fika: kaffe, thé 15 kr/kopp och samisk
tapas, bröd och hemgjorda delikatesser, 15 kr/bit.
Anmälan sker till helena.lanta@samernas.se

Östra skolan hittar Ni i Pluggerian!
Hem och konsumentkunskapen serverar smakbitar av lokalproducerad mat
Hem och konsumentkunskap, textilslöjd, bild och
träslöjd är ämnena som medverkar.

Bilden visar återbruk av motiv och material i samarbete med träoch metallslöjden.

Boksläpp för
Anna-Karin Länta.

I dag har jag glädjen att presentera min
bok Samisk matkultur med lärarhandledning, äntligen!
Boken är utgiven i samarbete med Sameskolstyrelsen och kommer att finnas till
försäljning på mässan.
Boken är utgiven av Sameskolstyrelsen.

DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete och KAA,
Kommunalt aktivitets ansvar finns på plats under elevmässan.
Kom och ställ frågor till oss! Bästa hälsningar Erica Bergqvist,
Arbetsförmedlingen och Magdalena Forsman
Jokkmokks kommun och Projektledare DUA

Kl.14.00

Föreläsning om digitala influencers och entreprenörskap med Underbara Clara Lidström och internetforskaren
Annakarin Nyberg.
Plats: Ája- Sparbankssalen
Boka plats: sandra.cerboni@strukturum.se
Föreläsningen är kostnadsfri.

Lyssna
på senaste m
avsnittet so
handlar omtagungas före
samhet!

Kom och visa ditt stöd för
Jokkmokks unga och ett
hållbart samhälle!



Elevmässan är en del av Strukturums
satsning Ung Innovation och hålls i
samband med Jokkmokks Julmarknad

