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Pressinbjudan: Företagssatsning lockar 
dubbelt så många elever till 
naturvetenskaps- och teknikutbildning 

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och 
teknikkonsultbolaget Combitech i Växjö samarbetar med 
Fagrabäckskolans högstadium kring ämnena naturvetenskap 
och teknik.  Satsningen har bidragit till att dubbelt så många 
elever väljer specialinriktningen naturvetenskap och teknik 
på högstadiet. Den 30 september hålls en öppen 
inspirationsföreläsning inför elevprojektet Future City.    
 
Intresset för att välja specialinriktningen naturvetenskap och teknik 
(NoT) på Fagrabäckskolans högstadium har ökat markant och nu i år 
har dubbelt så många elever, jämfört med förra året, valt inriktningen 
NoT. Samarbetet innebär att Saab och Combitech förser utbildningen 
med mentorer vid lektionerna i teknik- och 
naturvetenskapslektionerna, studiebesök, nya arbetsformer samt 
möjligheten för eleverna att hjälpa till att lösa verkliga kundproblem.  
 

- Vi arbetar specifikt med att locka fler ungdomar till tekniska 
utbildningar. Det är ett sätt för oss att marknadsföra de 
tekniska ämnena och samtidigt säkra en långsiktig 
kompetensförsörjning för svenska ingenjörsföretag, säger 
Joachim Haux, Senior Director Business Development på 
Saabs affärsområde Support and Services. 

 
Den 30 september arrangeras en kick-off för de elever på 
Fagrabäckskolans NoT- inriktning som ska arbeta med projektet 
Future City, som handlar om att omsätta sin idé om framtidsstaden till 
något som eleverna kan visa upp och presentera. Det ska bli en 



 

             

 
              

 

 

 
 
 

NEWS FROM SAAB 
 NEWS FROM SAAB 

 

modell, två uppsatser och en muntlig presentation. Dagen inleds med 
en inspirationsföreläsning av mentorn Christer Stålgren, som har 
internationell erfarenhet som fortifikatör hos Försvarsmakten och som 
idag arbetar med etablering av nya kontor inom Saab. 
 
Välkomna att delta och höra mer om projektet Future City samt den 
lyckade samverkan mellan näringsliv och skola i Växjö. Det kommer 
att finnas möjlighet att prata med såväl elever, som representanter 
från näringslivet och kommunen. 

 
Tid: klockan 13.20, den 30 september  
Plats: Teknikum, Gamla Norrvägen 6-8, Växjö 
 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Saab Press Centre,  
+46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com  

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/Twitter 
www.saabgroup.com/YouTube  

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har 
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och 
förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
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