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SYV I LÄGRE

ÅLDRAR
”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med
sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och
yrkesverksamhet kan tillgodoses.” Skollagen 29§
”Eleverna får inte studie- och yrkesvägledning kontinuerligt under sin utbildning och
studie- och yrkesvägledningen betraktas inte som hela skolans ansvar.”
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning i grundskolan 2013:5

Så säger Skollagen & Skolinspektionens slutrapport
– men hur sjutton gör man?
Hur kan en kommun/skolplan kring studie- och yrkesvägledning se ut? Hur kan man
organisera sig, vem gör vad? Hur kan en implementeringsprocess bedrivas? Vilka aktiviteter görs
med eleverna? Och hur engagerar man lärarna?
Dessa frågor vill konferensen ”SYV i lägre åldrar” belysa och inspirera kring.
VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLM DEN 13 MARS 2014!

Halvdag. Välj att komma förmiddag eller eftermiddag
Förmiddag, 08.30 – 12.00

Eftermiddag, 13.00 – 16.30

08.00

Registrering/kaffe

12.00 Registrering, Matig macka/dryck

08.30

Välkomna!
Mål/syfte med dagen, styrdokument, nuläge.
Gabriella Holm

13.00

Välkomna!
Mål/syfte med dagen, styrdokument, nuläge.
Gabriella Holm

08.45

Inspirerande exempel
• Södertälje, Lotten Johansson
• Härryda, Mikael Svensson
• Värnamo, Ingegerd Eriksson

13.15

Inspirerande exempel
• Södertälje, Lotten Johansson
• Härryda, Mikael Svensson
• Värnamo, Ingegerd Eriksson

10.15

Kaffebuffé/mingel

14.45

Kaffebuffé/mingel

10.45

Inspirerande exempel, fortsättning
”Synligt Arbetsliv”, Michael Fredqvist

15.15

Inspirerande exempel, fortsättning
”Synligt Arbetsliv”, Michael Fredqvist

11.15

Panel av föreläsarna, frågor & diskussion.

15.45

Panel av föreläsarna, frågor & diskussion.

11.45

Avslutande ord
Gabriella Holm

16.15

Avslutande ord
Gabriella Holm

12.00

Matig macka/dryck

16.30

Slut

SKOLSAMVERKAN

OM

FÖRELÄSARNA
Lotten Johansson: Lotten Johansson arbetar som studie- och
yrkesvägledare på Hovsjöskolan, en F-9-skola i Södertälje kommun.
Hon har tidigare arbetat i Alby, Botkyrka kommun samt på olika
gymnasieskolor i Södertälje. Lotten är engagerad i att utveckla
den kontinuerliga vägledningen som hon anser måste ta sin start
redan i förskoleklassen i syfte att utveckla elevernas valkompetens.
Södertälje kommun arbetar för en likvärdig vägledning oavsett skola.

Mikael Svensson: Mikael Svensson arbetar sedan två år tillbaka
som rektor på Ekdalaskolan, en 6-9-skola i Härryda kommun. Ett
fokus i vardagen är att implementera allas ansvar vad gäller att
utveckla elevernas möjligheter att göra goda val gällande framtida
studier och yrke. Mikael har tidigare arbetat som pedagog i 14 år
och har även varit pedagogisk utvecklingsledare. Härryda kommun
arbetar för en likvärdig vägledning oavsett skola.

Ingegerd Eriksson: Mångårig erfarenhet som studie-och yrkesvägledare. Ser arbetet med SYV i lägre åldrar som ett naturligt
inslag i SYV-arbetet. Har jobbat med detta både i projektform och
som inslag i undervisningen under många år. Jobbar som studieoch yrkesvägledare både inom kommunal- och fristående skola i
Värnamo och Ljungby.

Michael Fredqvist: Michael Fredqvist, Västerås stad/IDA-enheten,
har under flera år arbetat med entreprenöriellt lärande i grundskolans
alla åldrar. 2012/2013 drev han projektet ”Synligt arbetsliv” med
syfte att i grundskolans alla åldrar och som ”Hela skolans ansvar”
få lärare att i undervisningen synliggöra arbetslivet. Projektet visade
sig göra skillnad i skolans sätt att tänka studie- och yrkesvägledning. Michael arbetar i dagsläget som projektledare och har en
grundskollärarutbildning i botten.

SKOLSAMVERKAN

BOKNING
Datum:
Torsdag 13 mars 2014, kl 08.30 – 12.00 eller 13.00 – 16.30
Plats:
Essinge konferenscenter, Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15,
St Essingen, Stockholm Hitta hit
Pris:
950kr exkl moms. I priset ingår kaffe, lunchmacka & dokumentation
Anmälan:
klicka på länken: https://dinkurs.se/SYV2014
Anmälan är bindande. Vid förhinder kan konferensplatsen nyttjas av annan
person. Bekräftelse skickas via mail när anmälan är mottagen
Sista anmälningsdag:
28  februari 2014.
Faktura:
Faktura skickas i bekräftelsemail i samband med anmälan
Kontakt/frågor:
Gabriella Holm, projektledare Skolsamverkan Sverige AB,
gabriella@skolsamverkan.se, tel 070-615 30 16
Arrangör
Skolsamverkan Sverige AB
www.skolsamverkan.se

