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Verksamhetsplanen för studie- och yrkesvägledare (SYV) vid Välkommaskolan 
Vi har utarbetat en Verksamhetsplan i likhet med tidigare år inför läsåret 2015/16 där det bl a 
framgått när och hur eleverna skulle få information och studie- och yrkesvägledning. Denna 
verksamhetsplan har ingått i syv-programmet, som delats ut till alla elever i åk 1 och som 
även funnits att läsa på Välkommaskolans hemsida.  
 
I alla vägledningssamtal med eleverna utgår vi från skolans Värdegrund och försöker 
samtidigt motivera dem för såväl nuvarande studier som för fortsatta studier och arbetsliv. 
Förutom den individuella studie- och yrkesvägledningen som skett kontinuerligt under läsåret 
har studie- och yrkesvägledning genomförts i alla klasser, s.k. kollektiv vägledning. Eleverna 
har fått information och vägledning gällande val under hela gymnasietiden och inför fortsatta 
studier. Detta har skett vid flera tillfällen under läsåret och i alla årskurser. I samband med 
syv-introduktionen i åk 1 och informationen inför valet till högre årskurs har vi gått igenom 
timplanerna och de individuella studieplanerna med eleverna. För övrigt har vi upprättat 
individuella studieplaneringar för eleverna i samband med enskilda studievägledningssamtal. 
 
Sedan ett par år tillbaka har vi fått mer tid för enskilda vägledningssamtal med eleverna, tack 
vare att vi ej behövt delta i EHT-möten (Elevhälsoteamet) varje vecka. Vi har istället arbetat 
på uppdrag och bara deltagit i de gemensamma EHT-träffarna. Detta stämmer också bättre 
överens med den skarpare lagstiftning gällande mer fokus på elevernas behov och den lag 
som ger eleverna rätt till mer studie- och yrkesvägledning. Vi har också kunnat se en märkbar 
ökning av antalet elever som gjort ansökan till hög- och yrkeshögskolor. Regeringen har gett 
Skolverket i uppdrag att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan. I samband med detta 
har vi även påbörjat ett arbete gällande hur detta ska implementeras på Välkommaskolan och 
inom Lapplands gymnasium i syfte att förstärka studie- och yrkesvägledningen.  
 
Studie- och yrkesvägledningen behöver vara opartisk. Eleven behöver kunna lita på att 
informationen inte styrs av olika särintressen, till exempel att en föreslagen utbildning har 
organisatoriska kopplingar till den skola eleven går i eller till företag och organisationer med 
vilka skolan samarbetar med. För att kunna bedöma de utbildningsalternativ som står till buds 
måste eleverna även känna till det svenska utbildningssystemet. De behöver kännedom om 
olika utbildningar, former av examina och den arbetsmarknad som olika utbildningar leder 
fram till. Skolan måste alltså sträva efter att varje elev får kännedom om möjligheter till 
utbildning och arbete i hela Sverige och i viss mån även i andra länder. Det är också viktigt att 
eleverna får information om prognoser och bedömningar av hur arbetsmarknadens behov av 
arbetskraft ser ut och kommer att utvecklas. 
 
Studie- och yrkesvägledning handlar inte bara om information utan lika mycket om att 
medvetandegöra och att aktivt stödja en elev i en process, där eleven får hjälp att själv 
analysera och formulera sina intressen och behov. Det handlar om att utveckla och ge eleven 
instrument och redskap för att självständigt kunna fatta viktiga beslut. Detta kräver även att 
vägledaren hjälper eleven att undanröja eventuella hinder som kan uppkomma till följd av 
fördomar, den sociala bakgrunden, könstillhörighet etc. Den sociala snedrekryteringen är 
fortfarande den mest avgörande faktorn när det gäller vilka ungdomar som söker 
studieförberedande gymnasieprogram och vidareutbildning inom högskolan. Här ställs studie- 
och yrkesvägledarens kompensatoriska yrkesroll i skolan i fokus. Det är viktigt att hjälpa 
eleven att få insikt om olika möjligheter att uppnå individuella mål och därigenom få 
motivation för sina studier. En väl fungerande vägledning är ett måste i ett samhälle där 
förändringstakten är hög och bidrar till att fler elever får hjälp att göra väl underbyggda val 
samt fullfölja sina studier.  
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Studie- och yrkesvägledning är också viktig för att minska studieavbrott och för att förebygga 
personliga misslyckanden och onödiga kostnader för samhället. Vidare, för att åstadkomma 
bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden. Det är viktigt 
att informationen om utbildningsvägar och yrken är aktuell, opartisk, tillförlitlig och 
tillgänglig för eleverna när de behöver den så att: 
-  alla elever får information om de kurser och utbildningar som finns inom gymnasieskolan 
   respektive gymnasiesärskolan och om vilka val som kan få betydelse för vidare studier, 
- alla elever får information och kunskap om sina möjligheter till vidareutbildning efter 

gymnasieskolan, dvs till högskolor och universitet, yrkeshögskolor, folkhögskolor etc, 
-  alla eleverna får saklig och aktuell information om arbetslivets kvalifikationskrav 
   och om hur arbetsmarknaden ser ut inom olika branscher, 
 
En behörig studie- och yrkesvägledare kan bidra med specialistkunskaper som har betydelse 
för elevernas studie- och yrkesval. För att möta detta har vi haft fasta mottagningstider ”Drop 
in tider” under veckan och utöver dessa tider har eleverna kunnat boka egen tid för individuell 
studie- och yrkesvägledning. Intresset och behovet av individuell studie- och yrkesvägledning 
är stort och ökar hela tiden. Detta beror främst på att regelsystemen för GY2011 och 
högskolan samt yrkeshögskolan kontinuerligt uppdateras (nya utbildningar, antagningsregler, 
urvalsgrupper, meritvärdering etc).  
 
Det nya betygssystemet i gymnasieskolan och införandet av en gymnasieexamen ställer större 
krav på eleverna. Många elever har svårigheter att klara sina studier och att uppfylla kraven 
för gymnasieexamen. Viktigt i sammanhanget är också att påpeka att kraven för att antas till 
gymnasieskolan skärpts avsevärt, vilket medfört att många elever från grundskolan inte är 
behöriga till nationella program, utan hänvisats till IM (Individuella programmets olika 
inriktningar). Besöksfrekvensen har varit mycket hög. Nämnas kan även att införandet av  
GY 2011 har inneburit att vi har haft två gymnasiereformer med olika regelsystem, 
kursupplägg, betygsystem etc under pågående läsår. Detta har främst gällt skidelever, 
stipendiater och utbytesstudenter, vilka fullföljt sina studier enligt den gamla gymnasie-
reformen. Förarbete och planering av den nya gymnasiesärskolan pågår dessutom fortfarande. 
Anmärkas kan att en av studie- och yrkesvägledartjänsterna har varit obesatt under större 
delen av ht-16 samt att 50% av en tjänst varit besatt med en obehörig vikarei.Det har dock 
resulterat i att långt ifrån alla elever kunnat erbjudas individuella vägledningssamtal.  
  
I anslutning till syv-expeditionerna har vi ett syv-bibliotek där eleverna själva haft möjlighet 
att söka information om utbildningar och yrken. Vi tycker att det är värdefullt att eleverna 
själva ska lära sig att hitta den information de söker och vi strävar därför att hålla materialet 
och informationen i syv-biblioteket uppdaterad. Det har även funnits en dator med tillgång till 
olika databaser. Samtidigt som eleverna fått ökade möjligheter att själva söka sin information 
har dock deras behov av studie- och yrkesvägledning ökat. Anmärkas kan att det föreligger 
mycket arbete med att uppdatera informationen i syv-biblioteket till följd av högskolans nya 
antagningsbestämmelser, examensordning, poängsystem etc. 
 
 
Näringsliv och andra utbildningsanordnare 
Alla elever i åk 3 och 4 har erbjudits att delta i en studieresa till ÖPPET HUS vid LTU (Luleå 
tekniska universitet) i oktober 2015. I februari 2016 gavs även alla elever i åk 3 och 4 
möjlighet att anmäla sig att delta i resa till Nolia:s Utbildnings- och rekryteringsmässa i 
Luleå. Båda resorna uppskattades av eleverna. I jämförelse med studieresan till LTU hade 
eleverna på Nolia-mässan möjlighet att träffa representanter från flera myndigheter och 
företag samt nästan alla utbildningsanordnade i landet. 



 4

Under vårterminen har eleverna dessutom fått information av representanter från LTU, 
Lapplands Lärcentra och Vuxenutbildningen och Försvarsmakten. För kännedom kan nämnas 
att representanter från de flesta universitet/högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor, 
utlandsstudier också fanns representerade på Nolias utbildnings och rekryteringsmässa. 
Arbetsförmedlingen under läsåret erbjudit möjlighet till bokade studiebesök. 
 
Inom vårt yrkesområde krävs det att vi får möjlighet att delta i konferenser och 
utbildningsdagar som har betydelse för studie- och yrkesvägledare. Det är en förutsättning för 
att vi ska vara rätt informerade och kunna ge eleverna aktuell information. Arbetsmarknaden 
och utbildningsväsendet i dag förändras snabbt och det är viktigt att vi kan hålla oss à jour. 
Vidare har vi deltagit i konferenser gällande Framtidens arbetsmarknad för olika branscher.  
 
Nämnas kan att vi under föregående läsår på uppdrag har utarbetat Mål och riktlinjer för 
studie- och yrkesvägledningen vid Välkommaskolan. I samband med genomförandet av en ny 
organisation vid vår skola har vi lämnat ett förslag på en sådan med motiveringar. 
  
 
Samarbete med rektor, mentorer och elevhälsan 
Som SYV:are har vi under läsåret 15/16 tillsammans med rektorer, skolsköterska och kurator 
samverkat med elevhälsoteamet, där vi har arbetat på uppdrag. Vi har deltagit i Elevhälso-
teamets gemensamma möten. Som SYV:are deltar vi alltid i skolans klasskonferenser, där 
förutom ovan nämnd personal även mentorer och undervisande lärare medverkar. Vi har även 
deltagit i överlämnandekonferenser i samverkan med grundskolorna, enhetskonferenser och 
arbetsplatsträffar, samt varit representerade i skolans samverkansråd.  
 
Under höstterminen har ett föräldramöte anordnats för vårdnadshavare till elever i åk 1 samt 
elever vid gymnasiesärskolan, där hela elevhälsoteamet och mentorerna deltagit. 
Välkommaskolan har under läsåret bjudit in elever i åk 8 och åk 9 till olika 
stadieöverbryggande aktiviteter.  
 
Under läsåret har vi haft kontinuerliga SYV-träffar med grundskolornas SYV där vi bl a 
planerar studiebesök och tar upp gemensamma frågor.  
 
 


