Köping 18 mars 2016

Pressmeddelande
Sparbanken stöttar entreprenöriellt lärande i grundskolan
Under läsåret 2014/2015 lanserade Ung Företagsamhet i Västmanland (UF) en grundskolesatsning i
Västra Mälardalen tillsammans med Sparbanken Västra Mälardalen. Tre olika läromedel är
framtagna och används beroende på årskurs. Fokus för alla tre är diskussion, interaktivitet och
entreprenöriellt lärande.
Flertalet av grundskolorna i Västra Mälardalen använder de framtagna läromedlen, och Johanna Ling,
projektledare på Ung Företagsamhet i Västmanland, är ofta ute i skolorna och utbildar lärare, samt håller
introduktionslektioner för de tre olika läromedlen.
- Det är roligt att se hur eleverna börjar tänka kring saker som de tidigare tagit för självklara – hur de
reflekterar och ökar sin medvetenhet om samhället vi lever i, säger hon.
Christina Arvidsson är mentor för en årskurs fyra på Nybyholmsskolan i Arboga. Här introducerades
läromedlet Vårt samhälle under mars 2016.
- Vi arbetar ständigt för att eleverna ska förstå att skolan är en del av samhället, bland annat genom många
studiebesök. Läromedlet Vårt samhälle är en del av detta viktiga arbete, säger hon.
- Vi vill hjälpa till att lyfta fram det entreprenöriella lärandet i skolorna redan från ung ålder. Det är viktigt att
tidigt lära sig hur funktioner i samhället fungerar och är beroende av varandra. Vi har under många år, på
flera olika sätt, stöttat UFs arbete i gymnasieskolorna i Västra Mälardalen, och nu har vi kompletterat det
med att bekosta utbildningsmaterialet för de yngre eleverna i regionen, berättar Mikael Bohman, VD på
Sparbanken Västra Mälardalen.
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Fakta om läromedlen
Vårt samhälle är ett läromedel som riktar sig till årskurs 2-5. Här får eleverna lära sig om hur ett samhälle är
uppbyggt. De får diskutera och resonera kring vad som är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera, och
de får lära sig om demokrati, och skillnader mellan privat- och offentlig sektor.
Läromedlet Se möjligheterna kan användas från årskurs 6 och upp till gymnasiet. Här lär eleverna sig
mycket om vad som karaktäriserar en entreprenör, och vilka entreprenöriella egenskaper de själva har.
Min framtid och ekonomi passar till de äldre grundskolebarnen och ända upp till gymnasieålder, och lär
eleverna hur man sköter sin ekonomi.
Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen
Sparbanken Västra Mälardalen är en äkta Sparbank. Det innebär bland annat att vi inte har några
aktieägare. Istället har vi en idé som går ut på att varenda krona som våra kunder sparar hos oss ska
stanna kvar i det lokala ekonomiska kretsloppet och främja Västra Mälardalens utveckling. Och de pengar
vi tjänar ska komma till nytta för alla som bor och verkar här i trakterna. I Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
kundnöjdhetsundersökning 2015 placerade sig Sparbanken Västra Mälardalen som nummer ett i Sverige
bland företagskunderna, något vi är mycket glada och stolta över.
Sparbanken Västra Mälardalen har ca 100 anställda vid fyra kontor i Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva.
För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.
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