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Vi lever i en digital värld men hur står det egentligen till med ”basic” kunskaper gällande Office? 
Sämre än vi trodde faktiskt. Under hösten har vi, inom ramen för att utveckla den digitala 
kompetensen, haft ett antal extra lektionspass för att bättra på kunskaperna i Word och Excel.  Att 
detta är viktigt får vi höra gång på gång från våra gästföreläsare; - Du får inget ekonomijobb om du 
inte kan Excel! Ord och inga visor således! 

Det har varit en intensiv DGE-höst på skolan. Förutom att flytta fram fronten på datasidan så har vi 
haft ett antal inspirationsföreläsningar som vi vill säga något om. (Mer om det strax.) Som vanligt 
bjuder vi in våra gamla elever. Här är Linkedin den absolut bästa kontaktytan för Er som skola när det 
gäller att hitta era före detta studenter. Tro oss – det är förvånansvärt lätt att be dem att komma tillbaka 
och berätta och inspirera. Vem blir inte smickrad över att bli tillfrågad? 

Er kommun har kanske ett Nyföretagarcentrum? Om så, är det en alldeles utmärkt möjlighet till att 
knyta kontakter med arbetslivet. Under våren planerar vi att låta våra elever komma ut och jobbskugga 
på en arbetsplats. Förhoppningsvis kan de ha nytta av kontakterna i ett kommande UF-företag. 

Så över till våra föreläsare. 

 

Först ut i raden var Elin Ahlström som föreläste om hållbar 
utveckling inom byggbranschen för våra ekonomielever i åk. 2. 
Hon har superenergi och bloggar friskt om detta. Här hittar ni 
henne: http://blogg.tyrens.se/miljoblogg/author/elinahlstrom/ 

I skuggan av klimathotet är behovet av smarta lösningar 
nödvändiga. Blivande ekonomer måste kunna räkna på vår 
miljöpåverkan också. 

Efter att ha lyssnat till henne for eleverna direkt till Södertörns 
Tingsrätt för att gå på rättegång och träffa vår gamle elev 
Christine Stridsberg som är tingsfiskal. Som DGE:are är det inte 
dumt att skaffa sig lite kunskaper även inom juridik. 

 

 

 

Någon vecka efter Elin dök Jesper Andersson upp, här 
flankerad av Anton och Jakob i ekonomiettan. Jesper studerar till 
civilekonom på Södertörns högskola och är engagerad i Sveriges 
ekonomiföreningars Riksorganisation, S.E.R.O. De ordnar bland 
annat de årliga ekonomitävlingarna för universitets och 
högskolestudenter. Jesper framhöll vikten att engagera sig i 
någon studentförening, inte minst för att knyta kontakter som 
sedan kan leda till jobb. 

 

 



Bara en vecka efter Jesper var det dags för Sofia 
Thomasson, som idag jobbar på företaget 
Centsoft, att berätta om digital bokföring och 
Visma för våra elever i åk. 2. Hon har rest 
mycket och studerat både i Kina och Buenos 
Aires för att nämna något. Hon är en av dem som 
talat om betydelsen av att kunna Excel om du 
vill syssla med ekonomi. Det programmet är din 
dagliga följeslagare. Här har hon ett eftersnack 
med, från vänster, Stefan, Christoffer, Nemanja 
och Phillip 

 

Sist ut bland våra föreläsare var en ”veteran”, Melinda Elmborg. 
Hon var hos oss redan förra läsåret för att berätta om hur det fungerar 
med startups och appar. Detta gjorde hon nu för våra ekonomiettor. 
Sen sist har hon startat eget och jobbar som konsult för att hjälpa 
kreativa människor att förverkliga sina planer. Hon lyfte fram att 
många av de framgångsrikaste ”startupsen” drivs av kvinnor. Kom 
igen tjejer! uppmanade hon. 

 

Vill ni se mer så har vi som vanligt några filmklipp på vår 
Facebooksida. 

 

 

Vårt bästa tips till Er alla – satsa på era gamla elever – de är en fantastisk resurs för en bra 
ekonomiutbildning. 

De är experter på saker som vi lärare inte har en aning om. 

 

Varma DGE hälsningar från Anna och Magnus på S:ta Ragnhildgymnasiet i Södertälje 


