Under Europaveckan sker många aktiviteter inom kommunens olika verksamheter
utanför det officiella programmet.
•

Samverkan sker med grundskola, gymnasium, mötesplatser (fritidsgårdar)
och högskola där ungdomar informeras om Europa och EU-samarbetet.

•

Under veckan sker flaggning av EU-flaggan runt om i kommunen.

•

Förskolor, skolor, äldreboenden och övriga kommunala matsalar serveras denna vecka mat från olika europeiska länder.

Frågor om Europaveckan?
Kontakta:
Ulrika Henrikson
Utvecklingsledare internationella frågor, Skövde kommun
Telefon 0500 -  49 82 16
ulrika.henrikson@skovde.se

Europaveckan arrangeras av Skövde kommun i samarbete med Högskolan i Skövde,
Leader östra Skaraborg, Business Region Göteborg och Arbetsförmedlingen östra Skaraborg.
Mer information om Europaveckan hittar du på: skovde.se/europaveckan

Kontaktcenter Skövde kommun
Telefon: 0500 - 49 80 00 • Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

EUROPAVECKAN
Program 2018

EUROPAVECKAN 2018
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Hur gör jag affärer utanför Sverige?
Plats: Gothia Science Park, Portalen/Insikten, Kanikegränd 3B
Tid: Klockan 11.30-13.00 Vi startar med en lättare lunch, ingen kostnad.

Alla programpunkter under Europaveckan är kostnadsfria.
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Internationella utbytesstudenter, gymnasium
Plats: Nyeport, John G. Grönvalls plats 1 (mitt emot Volvohuset)
Tid: Klockan 15.00

Anmälan: naring@skovde.se senast den 3 maj

Målgrupp: Ungdomar 13-25 år

Vill du göra affärer i Europa? Linda Emilsson, gruppchef från Business Region
Göteborg AB, pratar om den europeiska marknaden i stort och de goda
förutsättningar som finns för att hitta nya affärsmöjligheter utanför Sveriges
gränser. Du får också veta hur du söker de så kallade Internationaliseringscheckarna från Tillväxtverket. Det är en fantastisk möjlighet för de företag
som har planer på att expandera.

Är du nyfiken på hur det är att vara utbytesstudent? Kom och träffa internationella utbytesstudenter från Gymnasium Skövde, Västerhöjd.

Filmvisning - Suffragette
Plats: Odeon, Skövde Kulturhus
Tid: Klockan 19.00 Begränsat antal platser, först till kvarn!

Nationella minoriteter inom EU

Suffragette är ett spännande drama om en betydande grupp i den tidiga
feministrörelsen, kvinnor som tvingades under jorden i en farlig katt-ochråtta-lek med en allt mer brutal stat. Berättelsen om Maud och hennes kamp
för värdighet och en röst är både gripande och kraftfull, men också djupt
hjärtskärande och mycket inspirerande.

Plats: Skövde Stadsbibliotek
Tid: Klockan 18.00
Vad är en nationell minoritet i Europa? Anoo Niskanen, samordnare för Finsk
förvaltningsområde, berättar om nationella minoriteter inom EU.

Öppet stadshus
Plats: Stadshuset, Fredsgatan 4
Tid: Klockan 18.00
Lokal utveckling med stöd från Leader - kan det vara något för er förening?
Jesper Uvesten, verksamhetsledare på Leader östra Skaraborg, informerar
om Leader och ger goda exempel på projekt som har fått stöd.

Internationella utbytesstudenter, högskola
Plats: Flamman, Södra Ryds centrum
Tid: Klockan 19.00
Målgrupp: Ungdomar 13-25 år
Är du nyfiken på hur det är att vara utbytesstudent? Kom och träffa en internationell utbytesstudent från Högskolan i Skövde (HS) och hör henne berätta
om hur det är att studera i ett annat land.

Regi: Sarah Gavron, Storbritannien 2015. 106 min. Svensk text.
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Jobba och studera i EU? Information om
studier, praktik och jobb för ungdomar
Plats: Nyeport, John G. Grönvalls plats 1 (mitt emot Volvohuset)
Tid: Klockan 18.00
Målgrupp: Ungdomar 13-25 år
Är du nyfiken på hur det är att vara utbytesstudent? Vill du göra praktik eller
arbeta i Europa? Arbetsförmedlingen informerar om vad ungdomar har för
möjligheter att arbeta eller söka praktik utomlands. Dessutom får du träffa en
internationell utbytesstudent från Högskolan i Skövde (HS) och höra henne
berätta om hur det är att studera i ett annat land.

