Ett partnerskap för ett mer hållbart samhälle.
Sedan 2012.

KLASSCOACH, SARA KRONÉ KARLSSON,
MARKETING SPECIALIST NORDICS
“Jag tycker att My Dream Now har en väldigt viktig
och värdefull roll i samhället.”
Hur upplever du rollen som klasscoach?
Som klasscoach känns det meningsfullt att inspirera
och dela egna jobb- och studieerfarenheter med
eleverna. Att hjälpa eleverna att förstå deras egna
möjligheter i livet och motivera dem med hjälp av
olika teman och verktyg under klasscoachträffarna.
En annan del som jag själv uppskattat är det sociala
nätverkandet med andra klasscoacher i ditt team.
Som DLL anställd är jag stolt över att företaget
uppmuntrar till denna typ av social påverkan.

KLASSCOACH, PETRA NYSTRÖM
MANAGER IT & BUSINESS DEVELOPMENT

VICTORIA GEIBORG,
RESPONSIBLE FOR CSR, NORDIC REGION

Varför har du valt att engagera dig som klasscoach?
Jag engagerar mig tillsammans med My Dream Now för
att på något sätt kunna ge tillbaka. Alla som växer upp i
Stockholm idag har inte samma möjligheter, och om jag
kan bidra till att minska segregationen, skulle jag vara
mer än nöjd.

Hur ser du på framtiden för unga, med utbildning
och risken för utanförskap?
Vi tror generellt, att det är väldigt viktigt att stötta
och hjälpa unga människor som kanske inte har vuxna
förebilder i sin närhet. Dessutom i dagens situation
med pandemin och stängda skolor, så har vårt jobb
blivit ännu mer värdefullt. En annan svårighet är att
de flesta skolor idag förlitar sig på elevens egen
kapacitet att hänga med i tempot och motivera sig, i
kombination med en begränsad tillgång till lärare.

Jag gillar klasscoachträffarna med eleverna. Då får man
möjligheten att följa samma klass under tre år och lära
känna dem mer än om du bara träffar dem en gång.

Hur jobbar ni med social hållbarhet?
Vi vet att närvaro i skolan, engagemang och
godkända betyg för att kunna fortsätta på
gymnasiet, är otroligt viktigt för att inte hamna
i utanförskap. I segregerade områden där My
Dream Now jobbar, ser vi tydligt att familjer med
begränsade resurser för att kunna säkerställa en
säker och kvalitativ utbildning för sitt barn knappt
existerar. Vårt engagemang tillsammans med My
Dream Now går i linje med våra värderingar och vi
är stolta att få vara en del av deras insatser.

A partnership for a more sustainable society.
Since 2012.

CLASS COACH, SARA KRONÉ KARLSSON,
MARKETING SPECIALIST NORDICS
” I think My Dream Now has a really important and
useful function in the society.”
How is your experience of being a class coach?
As a class coach it´s meaningful to inspire and share
your own work - and study related experiences with
the students.
To help the students understand their possibilities in
life and motivate them with different themes on the
class coach meetings.
Another part that I have appreciated is the social
networking with the other class coaches within your
team. As a DLL member I´m proud that the company
encourage this kind of social impact.

CLASS COACH, PETRA NYSTRÖM
MANAGER IT & BUSINESS DEVELOPMENT

VICTORIA GEIBORG,
RESPONSIBLE FOR CSR, NORDIC REGION

Why did you chose to be a classcoach?
I have chosen to engage in My Dream Now to somehow
give back. Everyone don’t have the same opportunities
today growing up in Stockholm and If I can contribute
to decrease the segregation barriers, I’d be more than
happy.

How do you see the future for youth in terms of
education and the risk for social exclusion?
- We believe that in general, it’s very important to
support and help young people with a lack of family
resources. In addition to that, the situation with the
pandemic and closed schools, has made our work
today even more valuable. An additional difficulty
is that most of the schoolwork today, relies on the
student’s own capability to keep up to current speed
and motivation, in combination with limited access to
teachers.

I like the coach sessions with the class. Because then you
are given the opportunity to follow the same class for
three years and get to know them more than if you meet
someone once.

How do you work with social inclusion?
- We know that the level of school attendance,
with higher engagement and adequate grades
to continue to gymnasium/high school is crucial
when it comes to not be a part of social exclusion.
In the areas of segregation where My dream Now
operate, we clearly see that families with limited
resources to ensure a safe and qualified education
for their children hardly exists. Our commitment
to My Dream Now is in line with the core values of
DLL and this cooperation makes us very proud to
be a part of, says Victoria Geiborg.

