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Välkomna
Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga 

intresserade på grundskolan årskurs f – 9 & gymnasiet.*

Skolans uppdrag – Styrdokument
”Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse 

är all den verksamhet som bidrar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter som underlag för att 
fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det är viktigt att studie- och yrkesvägledningen planeras 

så att den utgör en helhet för eleven. Läraren och vägledaren behöver samverka i planeringen av dessa 
insatser.” Skolverkets allmänna råd om Arbetet med studie- och yrkesvägledning, 2013.

Se möjligheter!
Vilka möjligheter för SYV ser lärarna själva inom ramen för sin undervisning? 

Hur kan man koppla SYV till kurs/ämnesplaners centrala innehåll? Vilka är framgångsfaktorerna för 
en bra samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och lärare?

Dessa frågor vill konferensen ”SYV i vid bemärkelse” 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 29 april 2015
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SYV I VID BEMÄRKELSE 

– SE MÖJLIGHETER!

*Konferensen är den första i en serie om tre som syftar till att kvalitetsutveckla skolans och huvudmannens studie- 
och yrkesvägledning. Den första konferensen fokuserar på de mindre delarna, konkreta aktiviteter & samverkan 
på lärar – syv - elev nivå. De följande konferenserna kommer, med avstamp i den första, att belysa hur de mindre 
delarna kan bli en helhet på skol- och huvdmannanivå. En likvärdig, kvalitetssäkrad, och långsiktigt hållbar studie- 
och yrkesvägledning som utvärderas systematiskt. En studie- och yrkesvägledning som får eleverna att känna 
framtidstro och hopp!
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09.00 Registrering – Kaffe & macka

10.00 Välkomna!
 Inledning, Gabriella Holm

10.15 Öka din förståelse för möjligheter med SYV inom ramen för 
 ordinarie undervisning - Anna Sterlinger Ahlring, lärare
 Ur ett lärarperspektiv ger Anna oss kunskap och exempel ur sin egen   
 vardag. Dels om läraruppdraget kopplat till kunskapsmål & kurs/ämnes- 
 planers centrala innehåll. Även kring undervisningen och det entre-
 prenöriella förhållningssättet.Vilka möjligheter ger det att koppla SYV i 
 vid bemärkelse?

10.45 Diskussion 

11.15 Hos oss är SYV Hela skolans ansvar!  
 Team Västerås  
 På fyra skolor i Västerås växer studie- och yrkesvägledningen fram som  
 Hela skolans ansvar åk F - 9. Syv Josefine har ett tydligt uppdrag från   
 rektor på sina skolor. Att vara drivande och central i SYV-arbetet och  
 samverka med lärarna. Och lärarna är med på tåget. Team Västerås  
 berättar.

12.00 LUNCH 

13.00  Alla i skolan gillar att jobba med SYV! 
 Team Södertälje
 I Södertälje tycker lärarna att det är viktigt och roligt att jobba med studie-  
 och yrkesvägledning genom elevernas skolår. Samverkan mellan Syv och  
 lärare är en självklar del av det dagliga arbetet på skolan. Team Södertälje  
 berättar utifrån lärar- och Syv perspektiv hur man tänker och gör.

14.00 Diskussion. 

14.30 Kaffe

15.00  Fokus Framtid - PRAO – Temaveckor 
 Konkreta exempel & inspiration.

 Vi lyckas genom samverkan!  
 Framgångsfaktorer & tips för att öka samverkan Syv – lärare. 

15.45 Diskussion

16.15 Speakers Corner 

16.30 Ditt bästa tips!

16.40 Summering & tankar framåt. 
 Gabriella Holm

17.00 Slut
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Anna Sterlinger Ahlring: 

4 - 9 lärare i SV/SO. Anna arbetar sedan 2003 på Utsäljeskolan i Huddinge. 
Hennes fokusområde är det entreprenöriella förhållningsättet och IT i under-
visningen. Hon har även arbetat som utvecklingsledare I Huddinge kommun, 
med yngre åldrar samt är väl insatt i gymnasiet.

Team Västerås: 
Josefine Johansson: Studie- och yrkesvägledare, jobbar på fyra olika skolor 
inom Västerås stad, F - 9. Josefines driv & framåtanda inom vägledning har 
fått upp ämnet till ytan och hon driver studie- och yrkesvägledning anpassat 
på en bra nivå för alla åldrar, både som projekt men också som en del i sko-
lans vardag. En förutsättning är god samverkan med lärarna. Hon har tidigare 
även arbetat både inom gymnasieskola och vuxenutbildning.  

Lars Nordin: Rektor på Skiljeboskolan Västerås. Med studie- och yrkesväg-
ledningen får vi möjlighet att sätta in skolarbetet i ett större sammanhang och 
öka elevernas lust och motivation att arbeta för att nå sina drömmars mål. 
För att lyckas behöver alla på skolan känna ansvar för, och vara delaktiga i 
arbetet.

Michael Thun Sjölund: Musiklärare i årskurs 6-9 på Skiljeboskolan i Västerås. 
Michael har arbetat på Skiljeboskolan i cirka 2 år och har arbetat som lärare 
i 7 år, tycker arbetet med SYV är ett spännande komplement till sin ordinarie 
undervisning. Michael brinner för sitt ämne och att stötta eleverna inför deras 
framtida val. 

Team Södertälje: 
Lotten Johansson: Studie- och yrkesvägledare på Hovsjöskolan F-9. Lotten 
är engagerad i att utveckla den kontinuerliga vägledningen och att ständigt 
samverka med, och skapa engagemang hos lärarna och rektor. Hon har 
tidigare arbetat i Alby, Botkyrka kommun samt på olika gymnasieskolor i 
Södertälje. 

Terese Andersson: Terese arbetar som lärare i svenska år 7-9 på 
Hovsjö-skolan. Hon har tidigare arbetat på Kungsholmens grundskola 
och Rågsvedskolan. Hon har en passion för litteratur och undervisning 
samt brinner för att elevernas perspektiv inför framtidens studie- och 
yrkesval ska vidgas.
 
Jeanette Holm: Jeanette arbetar på Blombackaskolan i Södertälje. Hon 
har en åk 3 som hon arbetar medvetet med att väva in frågor om framtida 
studie- och yrkesval i undervisningen.
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BOKNING
Datum: 
Onsdagen den 29 april 2015, klockan 10 – 17, Kaffe/macka från 09.00.

Plats: 
Konferensläggning 7A Odenplan, Ingång Norrtullsgatan 6 Stockholm. hitta hit >>

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

Pris: 
Pris; 1600kr exkl moms. I priset ingår fm/em kaffe, lunch och dokumentation

Du som studie- och yrkesvägledare har möjlighet att delta gratis om du 
medverkar i en fokusgrupp i anslutning till konferensen. 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: 
10 april 2015.

Faktura: 
Skickas i bekräftelsemail i samband med anmälan och hanteras av Din kurs 
Sverige AB. Obs att fakturan endast skickas 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 
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*Konferensen är den första i en serie om tre som syftar till att kvalitetsutveckla skolans och huvudmannens studie- 
och yrkesvägledning. Den första konferensen fokuserar på de mindre delarna, konkreta aktiviteter & samverkan 
på lärar – syv - elev nivå. De följande konferenserna kommer, med avstamp i den första, att belysa hur de mindre 
delarna kan bli en helhet på skol- och huvdmannanivå. En likvärdig, kvalitetssäkrad, och långsiktigt hållbar studie- 
och yrkesvägledning som utvärderas systematiskt. En studie- och yrkesvägledning som får eleverna att känna 
framtidstro och hopp!

TA MED DATOR/IPAD, MOBIL

https://maps.google.se/maps?sll=59.3424312,18.0517079&sspn=0.0042015,0.0109864&q=Norrtullsgatan+6,+113+29+Stockholm&output=classic&dg=ntvb
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https://dinkurs.se/28693
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