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SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER

– SE MÖJLIGHETER!
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SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER

– SE MÖJLIGHETER!
Välkomna
Förvaltningschefer/skolchefer, utvecklingsledare, regionala/lokala strateger, politiker, skolledare,
Syvsamordnare, studie- och yrkesvägledare, och övriga intresserade av studie- och yrkesvägledning,
kompetensförsörjning och tillväxt.*
Skolans uppdrag - Styrdokument
”Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp
och utveckla utbildningen. Inriktningen för det systematiska kvalitetsarbetet är de mål som framgår av
skollagen och andra styrdokument. För att säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning
kan tillgodoses behöver huvudmannen analysera behoven, sätta upp mål och planera för studie- och
yrkesvägledningen.” Skolverkets allmänna råd om Arbetet med studie- och yrkesvägledning, 2013.
Se möjligheter!
Varför engagerar sig en region i skolans studie- och yrkesvägledning och hur ser det engagemanget ut?
Hur kan huvudmannaplaner för SYV se ut? Hur har de arbetats fram och implementerats samt hur
säkerställer man att de tillgodoser elevernas behov?
Dessa frågor vill konferensen ”SYV Regionala rekommendationer & Huvudmannaplaner – Se möjligheter”
belysa och inspirera kring. Skingra dimmorna och kom igång med arbetet direkt!*
Välkommen till Stockholm den 10 maj 2016!
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*Konferensen är den sista i en serie om tre som syftar till att kvalitetsutveckla skolans och huvudmannens studieoch yrkesvägledning. De två tidigare konferenserna genomfördes i Stockholm under 2015. Fokus då var de mindre
delarna, konkreta SYV-aktiviteter i undervisning & samverkan på lärar – syv - elev nivå samt på hur de mindre delarna
kan bli en genomtänkt helhet på skolnivå, en skolplan för SYV. Denna tredje konferens handlar om huvudmannens
roll och ansvar i studie- och yrkesvägledningen och belyser även ett regionalt perspektiv på SYV. Målet med
konferenserna är en likvärdig, kvalitetssäkrad, och långsiktigt hållbar studie- och yrkesvägledning som får eleverna att
känna framtidstro & hopp.
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DAGENS

PROGRAM
12.30 – Registrering, Kaffe
13.00 – Välkomna!
Inledning, Gabriella Holm
13.15

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och
vuxna. Regionala rekommendationer för Östergötland och
Tranås
Helene Sjöberg, strateg kompetensförsörjning, Region Östergötland

14.00 – Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledningen från
grundskolans lägre åldrar till vuxenutbildningen i Kramfors
kommun
Mikael Wiklund, chef Vägledningscentrum, Kramfors kommun
14.40 – Eftermiddagskaffe
15.00 – Plan för studie- och yrkesvägledning grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola i Nässjö
kommun
Lars Edstrand, utvecklingsstrateg, Nässjö kommun
15.40 – Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholm stads
grundskolor
Carina Hallqvist, grundskolechef i Stockholms stad
16.20 – Summering & tankar framåt.
Gabriella Holm
16.30 - Slut
Med reservation för ändringar
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MEDVERKANDE
Helene Sjöberg

Strateg kompetensförsörjning, Region Östergötland
”Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg för att utveckla barn,
unga och vuxnas personliga förmågor och öka kunskapen om yrken och
arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig pusselbit i flera av
samhällets utmaningar bl.a. att minska utanförskap.”
Mikael Wiklund

Chef Vägledningscentrum, Kramfors kommun
”Studie- och yrkesvägledning kan ses som nyckeln till att våra barn och
ungdomar får en bra start i livet och in i det livslånga lärandet. Vägledning
ska börja tidigt och löpa som en röd tråd i ALLT vi gör i skolan. Inte minst
viktigt är detta för den stora mängd nyanlända som kommer till Sverige utan
tidigare erfarenheter av det svenska utbildningssystemet och det svenska
arbetslivet.”

Lars Edstrand:

utvecklingsstrateg, Nässjö kommun
”Vi ser tydliga behov att genom studie- och yrkesvägledning hjälpa eleverna
att välja rätt och sedan stå fast vid sina val. Att tillsammans med olika
arbetsgivare i kommun och näringsliv vidga elevernas perspektiv.”

Carina Hallqvist:

Grundskolechef i Stockholms stad
”All personal har en roll och ansvar för en välfungerande studie- och
yrkesvägledning på den egna skolan och vi vill understryka rektors roll i
det här arbetet. Det är viktigt att anpassa omfattningen av studie- och
yrkesvägledning individuellt och i grupp utifrån elever med särskilda behov
och elevernas resultat på respektive skolenhet.”
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BOKNING
Datum:
Tisdagen den 10 maj 2016, klockan 13.00 – 16.30, Registrering/kaffe från 12.30.
Plats:
Mötesanläggning 7A Odenplan, Ingång Norrtullsgatan 6 Stockholm. hitta hit >>
T-bana, grön linje station Odenplan. Innerstadsbussar, station Odenplan.
Pris:
1 450kr exkl moms.
Anmälan:

klicka här >>

Anmälan är bindande. Vid förhinder kan konferensplatsen nyttjas av annan person.
Bekräftelse skickas via mail direkt när anmälan är mottagen.
Sista anmälningsdag:
6 april 2016.
Faktura:
Skickas via mail ca 1 månad innan konferensen och hanteras av Din Kurs Sverige
AB. OBS! att fakturan endast skickas digitalt.
Kontakt/frågor:
Gabriella Holm, projektledare Skolsamverkan Sverige AB,
gabriella@skolsamverkan.se, tel 070 615 30 16
Arrangör:
Skolsamverkan Sverige AB, www.skolsamverkan.se

