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Välkomna
Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, 

arbetslagsledare, lärare, och övriga intresserade på grundskolan årskurs 1 – 9 & gymnasiet.*

Skolans uppdrag – Styrdokument
”Skolan behöver arbeta med studie- och yrkesvägledning på ett individanpassat, systematiskt 

och långsiktigt sätt. På så vis kan eleverna utveckla de insikter, kunskaper och förmågor som behövs för 
att ta ställning till och fatta beslut om sin framtid”. Skolverkets allmänna råd om Arbetet med 

studie- och yrkesvägledning, 2013.

Se möjligheter!
Hur ser skolledare på SYV uppdraget, vilka mål har man satt upp och hur utvärderar man? 
Hur kan man arbeta fram en SYVplan  på en skola och hur säkerställer man att den har hög 

kvalitet och tillgodoser elevernas behov?

Dessa frågor vill konferensen ”SYV  skolplaner – Se möjligheter” belysa och inspirera kring. 
Skingra dimmorna och kom igång med arbetet direkt på skolan!* 

Plenumpresentationer varvat med diskussionspass i mindre grupper. Tid för erfarenhetsutbyte och 
nätverkande. Dokumentation sker i realtid på plats. Ta med dator/iPad, mobil.

Välkommen till Stockholm den 6 november 2015!

SKOLSAMVERKAN

SYV SKOLPLANER  

– SE MÖJLIGHETER!

*Konferensen är den andra i en serie om tre som syftar till att kvalitetsutveckla skolans och huvudmannens studie- 
och yrkesvägledning. Den första konferensen genomfördes 29/4 2015 i Stockholm. Den fokuserade på de mindre 
delarna, konkreta SYV-aktiviteter i undervisning & samverkan på lärar – syv - elev nivå. Denna andra konferens belyser 
hur de mindre delarna kan bli en genomtänkt helhet på skolnivå. Den tredje konferensen kommer att handla om 
huvudmannens roll och ansvar i studie- och yrkesvägledningen. Målet med konferenserna är en likvärdig, kvalitets-
säkrad, och långsiktigt hållbar studie- och yrkesvägledning som får eleverna att känna framtidstro & hopp.
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08.30 Registrering – Kaffe & macka

09.30 Välkomna!
 Inledning, Gabriella Holm

09.45 Skolledarens viktiga roll vid SYV-utveckling, Team Skolledare
 Skolledaren är mycket viktig för att kvalitetsutveckling av studie- och 
 yrkesvägledning ska komma igång. Skolledare från skolår F – 5, 6 – 9  
 & gymnasiet berättar om varför man valt att prioritera SYV-utveckling och  
 hur man tänker kring mål och sin egen roll i SYV-arbetet.

10.30 Diskussion 

11.00 Skol/aktivitets-planer för SYV och hur de kom till, Team Syvar 
 På fler och fler skolor tar man fram planer för SYV. Hur kan en sådan 
 process och plan se ut & vilken är studie- och yrkesvägledarens roll i   
 framtagandet & implementeringen på skolan? 

12.00 LUNCH 

13.00 Kvalitet & kartläggning av elevernas behov, Team Syvar
 När man har en plan för studie- och yrkesvägledning - hur kan man tänka  
 kring kvalitet och kartläggning av elevernas behov?

13.35 Diskussion. 

14.00 Utvärdering/uppföljning – SYV i det systematiska kvalitets-
 arbetet, Team Skolledare
 Om man har planer och uppsatta mål är det viktigt att dessa följs upp 
 systematiskt. Hur säkrar vi en långsiktigt hållbar studie- och yrkesväg-
 ledning på våra skolor?

14.30 Diskussion

14.55 Speakers Corner 

15.10 Ditt bästa tips!

15.20 Summering & tankar framåt. Gabriella Holm

15.30 Eftermiddagskaffe & Mingel

16.30 Slut

Med reservation för ändringar
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Katharina Lindhe, Rektor på Mårtenskolan, en F-5 skola, Lund 
Katharina kommer att berätta om implementeringen och uppföljningen av 
arbetet med deras aktivitetsplan för studie- och yrkesvägledning. Hon tyck-
er det är viktigt att använda alla olika kompetenser som finns på en skola för 
att tillsammans skapa en helhetsbild för eleverna. Att tillsammans hjälpas åt 
att få varje elev att förstå att det finns en mening att vi gör det vi gör.

Petra Manhammar, Studie- och yrkesvägledare skolår 1-9 på  
Tunaskolan och Mårtenskolan, Lund
Petra tycker det är spännande att få dela elevernas resa från att ”titta på 
sopbilen” till att välja gymnasium, att få följa den röda tråden genom alla 
skolår och ta del av hela vägledningsprocessen. Samverkan skola - arbets-
liv är viktigt om vi ska kunna ge eleverna verktyg, erfarenhet och kunskap att 
fatta genomtänkta och välgrundade beslut.  

Pär Jonsson, Rektor på Killebäckskolan åk 7-9, Lund 
Vid utvecklingsarbeten tror Pär på att alla ska vara engagerade men det 
betyder inte att alla ska göra allt. SYV-utvecklingsgruppen på Killebäcksko-
lan har representanter från varje arbetslag, så att SYV verkligen blir Hela 
skolans ansvar.

Joel Granström, Studie- och yrkesvägledare på 2 grundskolor,  
Lund
Ett centralt fokusområde i Joels arbete är samverkan med arbetslivet och 
andra delar av utbildningsväsendet utifrån ett valkompetensperspektiv. Hur 
kan man arbeta för att ge eleverna självkännedom och kunskap om sin 
omvärld? Hur hjälper man eleverna att lära sig bli goda beslutsfattare? Hur 
lyfter man fram de kunskaper eleverna själva besitter så att de kan lära av 
varandra?

Roger Åström, Gymnasiechef Timrå gymnasium
På gymnasieskolan arbetar man systematiskt med processer och positioner 
som är tydligt definierade. Roger kommer bland annat berätta om bakgrun-
den till ovanstående arbetssätt och ge exempel på hur de, på ett enkelt 
sätt, arbetar med och utvärderar studie- och yrkesvägledningsprocessen.

Mats Näslund, Studie- och yrkesvägledare Timrå gymnasium samt 
föreläsare på SYV-utbildningen i Umeå med fokus på studie- och yrkes-
vägledar rollen 
En reflektion från Mats - Att ungdomar har förebilder inom t.ex. idrottsvärl-
den är vanligt, men hur skapar vi förebilder från arbetslivet som ger skolans 
teoretiska undervisning praktisk tillämpning?!
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BOKNING
Datum: 
Fredagen den 6 november 2015, klockan 09.30 – 16.30, 
Kaffe/macka från 08.30.

Plats: 
Konferensanläggning 7A Odenplan, Ingång Odengatan 65 Stockholm. hitta hit >>

T-bana, grön linje station Odenplan. Innerstadsbussar, station Odenplan.

Pris: 
Pris; 1700kr exkl moms. I priset ingår fm/em kaffe, lunch och dokumentation.

Du som studie- och yrkesvägledare har möjlighet att delta i konferensen 
kostnadsfritt om du medverkar i en fokusgrupp/samtal innan konferensen 
klockan 8 – 9. Intresse för detta görs direkt till gabriella@skolsamverkan.se. 
Begränsat antal platser. Först till kvarn.
 
Anmälan: 
klicka här >>

Anmälan är bindande. Vid förhinder kan konferensplatsen nyttjas av annan 
person. Bekräftelse skickas via mail när anmälan är mottagen.

Sista anmälningsdag: 
16 oktober 2015.

Faktura: 
Skickas i bekräftelsemail i samband med anmälan och hanteras av 
Din Kurs Sverige AB. OBS! Fakturan skickas endast digitalt.

Konferensens upplägg: 
Plenumpresentationer varvat med diskussionspass 
i mindre grupper. Dokumentation sker i realtid på plats.

Kontakt/frågor: Gabriella Holm, projektledare Skolsamverkan Sverige AB, 
gabriella@skolsamverkan.se, tel 070 615 30 16

Arrangör: Skolsamverkan Sverige AB, www.skolsamverkan.se 

SKOLSAMVERKAN

TA MED DATOR/IPAD, MOBIL
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