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Konferens:

SYV i vid bemärkelse 2.0

– Hej framtid!

21 november 2017 i Stockholm
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bemärkelse
Hjärnan &
Digitalisering
Systematiskt - Likvärdigt

Elevernas behov
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SYV I VID BEMÄRKELSE 2.0

– HEJ FRAMTID!
Välkomna
Studie- och yrkesvägledare, lärare, syvsamordnare, skolledare,
utvecklingsledare & övriga intresserade av skolutveckling kopplat till
studie- och yrkesvägledning & framtiden.*
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 Arbete med studie- och yrkesvägledning, 2013.
Hej framtid!
Vilken historiskt unik utmaning står vår 40.000-åriga hjärna inför i den digitala
tidsåldern - vad innebär det för skolan och elevernas studie- och yrkesvägledning?
Hur kan man tänka kring mer SYV i vid bemärkelse – systematiskt, i undervisningen,
utifrån elevernas behov och som hela skolans ansvar?
Dessa frågor vill konferensen ”SYV i vid bemärkelse 2.0 – Hej framtid” belysa och
inspirera kring. Väck tankar, få nya idéer och ta nästa steg i arbetet på skolan!
Välkommen till Stockholm den 21 november 2017!
”Skolor som inte förbereder eleverna kontinuerligt för att hantera valsituationer, bidrar
till att eleverna blir mer passiva än aktiva. Därmed blir eleverna också mer sårbara.
Risken för att sociala mönster reproduceras i elevernas gymnasieval och livsval ökar
när skolan inte förberett dem att ta ansvar för sin egen framtid… 45% av eleverna
saknar vuxna att prata framtidsplaner med..”
Skolinspektionen, Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, rapport 2013:5.

*Konferensen syftar till att kvalitetsutveckla skolans studie- och yrkesvägledning. Den tar avstamp i skolans styrdokument och tidigare konferenser
arrangerade av Skolsamverkan. Målet med konferensen är att inspirera till en likvärdig, kvalitetssäkrad, och långsiktigt hållbar studie- och yrkesvägledning som får eleverna att känna framtidstro och hopp!
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DAGENS

PROGRAM
12.00

Registrering – Kaffe

12.30

Välkomna!
Inledning, Gabriella Holm

12.45

Hjärnan – Digitalisering & SYV Anna Tebelius Bodin, föreläsare
– Vilken historiskt unik utmaning står vår 40.000-åriga hjärna inför i den
		 digitala tidsåldern?
– Hur vägleds eleverna att bli mer producenter än konsumenter i en
		 digital framtid?
– Vad innebär det att lyckas skapa värde för andra genom att utgå
		 från styrkorna?
– Hur kan du hjälpa eleverna att minska stressen och se ljust på
		framtiden?
14.15

Kaffe & Mingel

14.45

Mer SYV i vid bemärkelse 2.0 i grundskolan – Inspiration, tankar
och goda exempel. Studie- och yrkesvägledare från olika kommuner
– SYV i vid bemärkelse - Mer än yrken & studiebesök.
– Progression stadievis – Ett sätt att tänka.
– Likvärdigt men inte likformigt – 3 skolor med olika förutsättningar
		 men med ett medvetet, planerat, systematiskt SYV-tänk som
		 hela skolans ansvar!
– En digital resurs.
– Tips & trix från medverkande kommuner.
16.15

Frågestund & reflektion

16.40

Summering & tankar framåt.
Gabriella Holm

16.45

Slut

Med reservation för ändringar
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Anna Tebelius Bodin

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare, författare och utbildad i inlärningspsykologi vid Harvard University. Hon har själv arbetat på grundskolan och
gymnasiet och gett över 500 föreläsningar runt om i Sverige och utomlands. Anna
fokuserar på psykologin bakom inlärning och motivation, ofta i perspektivet av
den digitala samtiden. Hennes föreläsningar är lika kända för sitt intresseväckande
innehåll som för hennes pedagogiska sätt att beröra deltagarna. Under 2017 kom
hennes fjärde bok ut: Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och
motivation. Läs mer på www.annatebeliusbodin.se
Möjlighet finns att köpa Annas böcker på plats!
Medverkande kommuner

Södertälje, Timrå, Ystad, Skurup, Luleå. Landskrona

SKOLSAMVERKAN

BOKNING
Datum:
Tisdagen den 21 november 2017, 12.30 – 16.45, Kaffe/registrering från 12.00.
Plats:
Mötesanläggning 7A Odenplan, Lokal Embla, Ingång Norrtullsgatan 6 Stockholm. Hitta hit >>
T-bana, grön linje station Odenplan. Innerstadsbussar, station Odenplan.
Pris:
1 250kr exkl moms.
Anmälan:

klicka här >>

Anmälan är bindande. Vid förhinder kan konferensplatsen nyttjas av annan person.
Bekräftelse skickas via mail när anmälan är mottagen.
Sista anmälningsdag:
27 oktober 2017.
Faktura:
Skickas i bekräftelsemail i samband med anmälan 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

