
Framtidsspaning och inspiration kring SYV-utveckling. Träffa andra som
utvecklar och agerar. Erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

 

VÄLKOMMEN TILL EN HELDAG 
I STOCKHOLM KRING SYV I VID BEMÄRKELSE

Vår vision är att bidra till en modern studie- och yrkesvägledning i världsklass. En studie- och 
yrkesvägledning som ger elever motivation, framtidstro och hopp!

28 MARS 2019 STOCKHOLM

EN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 

I VÄRLDSKLASS!

INBJUDAN:



Du är en av Hej Syvs vänner. Vi vet att du brinner för SYV-utveckling, Vi 
vet att du fokuserar framåt och är utvecklingsorienterad. Vi vet att du 
gör skillnad.Vi vet att just du vill bidra till att eleverna får en studie- och 
yrkesvägledning i världsklass och att de känner framtidstro & hopp i den 
processen. Vi vill inspirera och stötta dig!

HEJ SYV – FOKUS FRAMÅT
Vilka utmaningar står skolan och hela samhället inför? Vad möter vi 
redan idag, i horisonten och vad är det vi ännu inte kan se? Vad 
innebär det för skolan och studie- och yrkesvägledningen? Hur driver 
en målinriktad intraprenör SYV-utveckling i sin kommun? Hur kan man 
tänka kring SYV stadievis och är det möjligt att utvärdera? Vilka ut-
maningar och möjligheter står andra inför inom SYV-utveckling och 
var står jag? Vad kan jag bidra med och vad blir mitt nästa steg?

Dessa frågor vill Hej Syv lyfta och inspirera kring. Vi ser fram emot en  
aktiv heldag med fokus framåt – inspiration, diskussion, erfarenhets-
utbyte och kollegialt lärande. 

Välkommen till Stockholm den 28 mars 2019!
Gabriella & Lotten

FOKUS FRAMÅT

- EN STUDIE- OCH 
YRKESVÄGLEDNING I 
VÄRLDSKLASS!
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08.00 Registrering - Kaffe

08.30 Välkomna! 
 Inledning, Gabriella Holm & Lotten Johansson

08.45 Presentationsrunda
 Alla presenterar sig och bidrar med en tanke inför dagen

09.10  Framtidsspaning, Fredrik Svensson
 Föreläsning och diskussion

10.00 Kaffe 

10.20 SYV som verksamhetsidé, Sara Nordström
 Föreläsning och diskussion

11.05 SYV, Mål stadievis
 Introduktion och diskussion/workshop

12.00 Lunch

13.00 SYV, Utvärdering stadievis
 Introduktion och diskussion/workshop

14.15 Kollegialt utbyte
 Diskussion utifrån deltagarnas behov och input

15.15 Kaffe

15.30	 Reflektion
 Alla delar med sig av en tanke från dagen samt 
 nästa steg framåt

16.15 Summering av dagen & framåtblick

16.30 Slut 

17.00 AW på lokal i närheten för dem som vill!

Med reservation för ändringar

    DAGENS

PROGRAM
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Fredrik Svensson
Fredrik Svensson har arbetat med skolut-
veckling sedan 2002 då han av en ren 
tillfällighet blev rektor på en 1-9 skola i 
Botkyrka. Nu driver han, med sina medar-
betare på Meet In Grid, bland annat SETT 
(Stockholm, Malmö, Oslo), Förskola21 och 
nu även Skolledare21. Fredriks fokus har 
alltid kretsat kring att skolan numera, till 
skillnad från förr, måste anstränga sig för 
att förstå uppdraget som anges i styrdoku-
menten. Förutsättningarna för att ge barn 
och unga både kunskaper och förmågor, 
för att de ska ha en chans att fungera i ett 
modernt samhälle, är nämligen i ständig 
ostoppbar förändring. Detta kan verka 
enkelt att förstå intellektuellt, men betydligt 
svårare att förhålla sig till i vardagen, och 
särskilt i en skolutvecklingskontext. 
De senaste 20 åren har skolan saknat, eller 
kanske snarare valt bort, en viktig pusselbit. 
En pusselbit som heter SYV.

       OM DE

MEDVERKANDE

Sara Nordström
Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare 
från Timrå kommun, har en hög ambitions-
nivå som tillsammans med sitt intresse för 
utbildning- och samhällsfrågor både är 
smittande och entusiasmerande. Sara är 
känd som en driven intraprenör med fokus 
på verksamhetens utveckling.  
- Jag har en god förmåga att skapa en 
positiv atmosfär kring mitt engagemang 
för studie- och yrkesvägledning som ut-
märks genom de resultat jag levererar till 
organisationen. Med en oslagbar studie- 
och yrkesvägledning skapar vi ett starkt 
Sverige! Sara fick 2018 Sveriges vägledare-
pris samt var en av finalisterna vid Framtids-
galan i kategorin Årets nytänkare 2018.
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ANMÄLAN 
   & DETALJER

Datum: 
Torsdag 28 mars 2019, klockan 08.30 – 16.30. Kaffe/registrering från kl 08.00. 
AW från kl 17.00

Plats:
Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, 113 27 Stockholm. Hitta hit >> 
T-bana/Pendeltåg Odenplan, gå Norrtullsgatan norrut två kvarter till 
korsningen Frejgatan. Entrén ligger i Brygghuset mittemot Norrmalmskyrkan.

Pris:
Kostnadsfri för Hej Syvs vänner!

Anmälan:
Skicka ett mail till gabriella@hejsyv.se. Vänligen ange:
• Kontaktuppgifter (namn, yrkesroll, mail/tel)
• Eventuella allergier, specialkost
• Skriv något som du är speciellt intresserad av att diskutera med kollegor   
 kopplat till SYV i vid bemärkelse. Är det något du behöver hjälp med eller  
 något du vill dela med dig av?

Anmälan är bindande.*

Sista anmälningsdag:
22 februari

Kontakt/frågor:
Gabriella Holm, projektledare Hej Syv
gabriella@hejsyv.se, 070 615 3016

Arrangör:
Hej Syv i Sverige AB, www.hejsyv.se 

* Dagen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Vid förhinder kan platsen överlåtas. 
Vid uteblivet deltagande debiteras 950kr + moms. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=BPZhn0Y8Qwo
mailto:gabriella%40hejsyv.se?subject=Anm%C3%A4lan%2028/3%20Hej%20Syv
mailto:gabriella%40hejsyv.se?subject=Konferens%20torsdag%2028%20mars
http://www.hejsyv.se

