
Mot nya 
höjder!
Välkommen till en dag med två av Sveriges 
mest spännande föreläsare och en chans att få 
höra om tre intressanta EU-projekt. 

Du och dina medarbetare har här chansen att få se och 
höra två av Sveriges mest spännande föreläsare som 
vill få dig att lyfta blicken och ge dig stimulans att 
tänka i nya tankebanor.

Pelle Sandstrak
”Mr Tourette  
och jag” Therese  

Albrechtsson
”Våga Vinna, 

Våga Lyckas”

arrangörer och sponsorer

20 maj på Hooks Herrgård

I Vaggeryds kommun pågår just nu tre olika EU-projekt med det 
gemensamma målet att lyfta kompetensen hos invididen antingen den 
finns på företagen eller den finns utanför arbetsmarknaden. 

Vaggeryds Näringslivsråd driver Kompetenslyftet för anställda på 
företagen, Fenix Kunskapscentrum genomför Kompetensvågen 
med olika insatser för arbetssökande och Arbetsmarknadsenheten 
som driver Trappsteget i ett projekt riktat mot ungdomar. 

Vi kommer under dagen att berätta mer om projekten och hur vi 
samverkar.

Plats:  Hooks Herrgård, Loftet. 
Tid:      20 maj kl 09 00 – ca 15 00 
 
Anmälan: senast den 12 maj till 0393-786 89. Fax 0393-78687  
eller carina.sundaker@vaggeryd.se
Kostnad: 400 kronor per person inkl fm-em fika, lunchbuffé och 
föreläsningar. Anmälan är bindande och faktureras i efterhand

ProgrAm
09.00-09.30 Registrering och kaffe
09.30-09.40 Välkommen
09.40-10.20 Projektpresentationer av Kompetenslyftet,  
  Kompetensvågen och Trappsteget
10.20-10.30 Bensträckare
10.30-11.45  “Våga Vinna, Våga Lyckas”,   
  Therese Albrechtsson
11.45-13.10 Lunch och mingel
13.10-14.30 “Mr Tourette och jag”, Pelle Sandstrak
14.30-14.45 Summering och avslutning av dagen
14.45  Fika

Utställning
I anslutning till konferensen finns en utställning med presentation 
av projekten och medverkande utbildningsaktörer.

Therese Albrechtsson

Therese är vid blott 24 års ålder redan både en 
framgångsrik entreprenör och en uppskattad 
talare såväl bland skolungdomar som bland 
Sveriges toppolitiker och företagsledare.

Therese har mottagit priser som Europas bästa 
unga entreprenör, Årets Kvinna, Sveriges 
ovanligaste företagare, Sveriges företagerska 
och framtida ledare.

Pelle Sandstrak

En sjusärdeles föreställningsföreläsning –  
helt ensam i sitt slag 

Bli vän med din personliga Mr Tourette. 
Förändra det du behöver men lev med din 
säregenhet. Släpp taget om normalitetsoro och 
öppna istället upp för impulser och fantasi i 
vardagen och i möten med andra människor.

dagens föreläsare


