






Syvarbetet i Kramfors 

2016-05-10 
Konferens - ”SYV Regionala rekommendationer & Huvudmannaplaner – Se möjligheter!” 

 Mikael Wiklund 



Jag 
•  I skolans värld sedan ´98 

•  Jobbat i Borlänge, Örebro, Timrå och Kramfors 

•  Rektor sedan 5,5 år tillbaka 

•  Pappa 

•  Sambo 

•  Nyfiken 

•  Ifrågasättande 

•  Otålig 



Kramfors 
•  Cirka 18.500 invånare, 6000 i tätorten 
•  Bruksbygd 
•  Stor skillnad mellan kommundelarna 
•  Utflyttarbygd 
 



Kramfors 
•  Cirka 1.500 nyanlända i kommunen 
 
•  53 språk (Vanligaste: Arabiska, Dari, Tigrinja, 

Persiska, Kurdiska 
 
•  400 personer under 18 år 



Kramfors 
•  2 st Gymnasieskolor 

•  3 st Högstadieskolor 

•  7 st Mellan- och lågstadieskolor + 1 st Friskola 

•  1 st Grundsärskola 

•  1 st Gymnasiesärskola 

•  Förberedelseklass på samtliga låg- och mellanstadieskolor 

•  Stort IM-program på gymnasiet (150 elever) 

•  4 st syvtjänster 



Bakgrund 
•  Ny vägledningsorganisation från augusti 2015 
 
•  En chef istället för sju(!). 

•  Genomlysning av organisationen: 
 -Tungjobbat 
 -Stora distrikt 
 -Hann inte med 
 -Inget samarbete 
 -Inget övergripande arbete i de lägre åldrarna 
 -Oklar ledning 
 -Personalen gick på knäna 
 -Inget sammanhållet arbete med de nyanlända 
 -SSA underutvecklat 
 -med mera, med mera…. 

 
 



•  Började skissa på organisation utifrån behoven; 
gemensamma lokaler, gemensamt material och 
gemensamma möten.  

•  VÄSSA-samarbete kring huvudmannaplanen 

•  Skrev en vision till nämnden om framtida 
organisation…. som gick igenom(!) 

 
•  Äskade 1,5 miljoner utifrån visionen för att klara 

integration med mera….som gick igenom(!) 

Bakgrund, forts 



Vägledningorganisation, före 

Ådalsskolan 

IM 
SSA 

Gudmundrå Höga Kusten Ytterlännäs 

Särskola RÄGY 
 

Praktikplatser 
Praktikservice

SSA 



Huvudmannaplan Kramfors 



Bakgrund 
•  Huvudmannaplan finns, ska revideras 

•  Vision om framtida vägledningsarbete taget i nämnden 

•  Visionen ”Framtidens vägledningsarbete i Kramfors kommun” ligger 
till grund för Huvudmannaplansarbetet 

•  Huvudmannaplanen klar till augusti 2016 

•  Aktivitetsplan klar till augusti 2017 

•  Ny, större, organisation planeras i enlighet med visionen 



Disposition 
•  Inledning och bakgrund 
•  Genomgång skolområdena  

•  Lagar och riktlinjer 
•  Syfte 
•  Effektmål 
•  Resultatmål 
•  Vägledning hela skolans ansvar 
•  Vägledning 
•  Samverkan Skola-Arbetsliv 
•  Entreprenöriellt lärande 
•  Utvärdering och uppföljning 

 



Inledning och bakgrund 
•  Genomgång, Varför en huvudmannaplan? 

•  Kommunen delas in i tre delar efter högstadieskolornas 
upptagningsområden. 

 
•  Kort beskrivning av de olika delarna 

•  Beskrivning av:  
 -Socioekonomiska statusen i kommundelen 
 -Salsavärden i kommundelen 
 -Gymnasiebehörighet de senaste åren 

 
•  Analys av vägledningsbehovet i kommundelen 



Lagar, förordningar och riktlinjer 
•  Skollagen (2010:800) 
•  Lgr 11 
•  Gy 11 
•  Läroplan för vuxenutbildningen 
•  Barnkonventionen 
•  Vägledarföreningens etiska riktlinjer 
•  Allmänna råd 



Syfte 
•  Lagstadgad från åk 1 
•  Likvärdig vägledning oavsett kommundel och skola 
•  Normkritisk 
•  Forskning och beprövad erfarenhet 
•  Vägledningen präglas av helhetssyn, hela skolans 

ansvar 
•  Medvetenhet om sig själv och sina val 
•  Kompensatorisk 
•  Grund för aktivitetsplan och utvärdering 



Effektmål 
•  Öka måluppfyllelsen i grundskolan 

•  Öka genomströmningen i gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen 

•  Öka tillgången på arbetskraft med den 
kompetens som arbetslivet efterfrågar 

 



Resultatmål, vid bemärkelse 
•  Studie- och yrkesvägledningen upplevs som hela skolans 

ansvar 

•  Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses 

•  Eleverna stimuleras till att göra medvetna val och fortsatt 
kunskapssökande 

•  Eleverna upplever sina framtidsval positivt och att de kan 
påverka sin framtid 

•  Samverkan mellan skola och arbetsliv ökar 

•  Allt arbete i skolan baseras på ett normkritiskt förhållningssätt 
vilket bidrar till att elever inte begränsas på grund av kön, 
social- eller kulturell bakgrund 

 



Resultatmål, snäv bemärkelse 
•  Elever i alla skolformer har tillgång till utbildad 

studie-och yrkesvägledare 

•  Studie- och yrkesvägledaren ger aktuell och 
opartisk information om utbildningsvägar för 
eleverna när de behöver det 

 
•  Elever har tillgång till vägledningssamtal utifrån 

sina behov 



Hela skolans ansvar 
•  Arbeta med lärarna och rektorerna på ett stödjande 

sätt 

•  ”Gräv där du står” 

•  Inga ”projekt” 

•  Klara och tydliga mål med arbetet 

•  Syv, generatorerna i arbetet. Inte den som utför allt 



Vägledning 
Vid bemärkelse: 
•  Naturligt inslag i undervisningen i alla åldrar 

•  Utgångspunkt i lusten att lära, praktisk 
tillämpning och aktivt deltagande 

•  Lättare ta ut riktmärken inför framtiden med 
SYV som genomsyrar hela skoltiden 



Vägledning 
Snäv bemärkelse: 
•  Erbjuda alla den vägledning de anser sig behöva 

•  Särskilda insatser tidigt för de som riskerar att 
hamna utanför utbildningsväsendet eller vid risk 
för avhopp 

•  Lättare ta ut riktmärken inför framtiden med SYV 
som genomsyrar hela skoltiden 

•  En likvärdig, men inte likformig studie- och 
yrkesvägledning 



Samverkan Skola-Arbetsliv 
•  Möjlighet att behålla kompetens inom 

kommunen 

•  Kunskap om de yrken och 
verksamhetsområden som finns i 
kommunen 

•  Mässor, studiebesök med mera genomförs 
på alla stadier som pedagogiska verktyg 



Entreprenöriellt lärande 
•  Entreprenöriella förmågorna en naturlig del av 

lärares arbetssätt. 

•  ”Ta sig för kunskap” 

•  Utveckla egna förmågor som: 
 -Ta initiativ 
 -Omsätta idéer till handling 
 -Utveckla valkompetens 
 -Hantera brytpunkter 
 -Förmåga till självinsikt 



Utvärdering och uppföljning 
•  Utvärdering enligt våra mål 

•  Uppföljning i Systematiska kvalitetsarbetet och 
Kvalitetsredovisningen. 

•  Uppföljning på:  
 -Individnivå 
 -Enhetsnivå 
 -VC-nivå 
 -Förvaltningsnivå 

 
•  Ständigt levande dokument 



Nyckeln till allt 
•  Bra relationer med politik och förvaltning 

•  ”Utbildning” av politikerna för att förstå vad de ska besluta och varför 

•  Väl underbyggda tankar på papper för beslut. 

•  Förklara de ekonomiska vinningarna av detta 

•  Förklara de pedagogiska vinningarna… 

•  Gör det till ett ”Tillsammans-arbete” med politiken…. 

•  Skapa Team-känsla…ni är proffsen! 



Implementering av planen 
•  Implementeringsarbetet inleds på allvar i höst 

•  Färdig med politik och förvaltningsnivå 

•  Möte med rektorerna inleder hösten 

•  ”Turné” till alla skolor för introduktion under tidig höst 

•  Insamling av material till aktivitetsplanen 
 



Framtiden då? 
•  Röd tråd genom hela skolgången 
 
•  SSA utvecklas med egen ansvarig 

•  Större chans till Hela skolans ansvar 

•  Mindre risk för avhopp 

•  Högre valkompetens 

•  Syv- En naturlig del av skolgången…inte bara från åk 8. 



Ett konkret exempel 
•  Yrkesvisningen 21/4  2016 

•  Skolorna fick uppgifter under våren att jobba med fram till 
Yrkesvisningen 

•  Startskottet för den nya tanken 

•  Liten kännedom om yrken bland barn och unga 

•  Normkritiskt 

•  Mångfald 

•  Prognoser för bristyrken i framtiden 

	
	



2015-11-23	

Yrkesvisning	uppgift	1	-	Vilka	yrken	finns?	
	

Syfte:	

Uppgiften	syftar	till	att	öka	elevernas	kunskap	om	arbetslivet	och	vidga	deras	perspektiv	kring	
yrkesmöjligheter	(Lgr11/Lgrsä11-2.6	skolan	och	omvärlden).	

	

Mål:	

Målet	är	att	eleverna	ska	få	ökad	kännedom	om	den	stora	mängden	yrken	som	finns	inom	arbetslivet	
samt	att	de	ska	få	kunskap	om	yrken	de	tidigare	inte	visste	fanns.	Målet	är	även	att	eleverna	ska	vara	
delaktiga	i	processen	och	tillsammans	ta	fram	några	yrken	som	ska	presenteras	på	den	kommande	
yrkesvisningen	i	april.	

	

Arbetsgång:	

1. Eleverna	ska	i	grupper	om	cirka	5	elever	i	varje	skriva	ner	alla	yrken	de	i	nuläget	känner	till.	
Dessa	ska	sedan	kunna	redovisas	i	storgrupp	för	att	få	en	total	bild	över	alla	yrken	klassen	
kunnat	redovisa.		
Tid	för	detta:	cirka	20	minuter.	
	

2. Eleverna	ska	sedan	i	samma	grupper	ta	reda	på	10	stycken	yrken	de	tidigare	inte	visste	fanns	
samt	vad	yrket	i	korthet	går	ut	på.	Till	sin	hjälp	har	eleverna	exempelvis	de	länkar	som	
redovisas	nedan.	Med	fördel	kan	varje	grupp	få	välja	ett/flera	yrkesområden	var	att	leta	
yrken	inom	(se	exempelvis	Arbetsförmedlingens	yrkesområden	och/eller	Utbildningsinfo	
uppdelat	efter	gymnasieprogram)	för	att	öka	variationen.	Denna	uppgift	ska	sedan	redovisas	
i	storgrupp	för	att	sammanställa	vilka	yrken	klassen	kommit	fram	till.	
Tid	för	detta:	Cirka	30	minuter.	
	

3. Läraren	samlar	in	samtliga	yrken	som	framkommit	och	skriver	upp	dessa	på	tavlan	eller	
liknande	för	en	klassvis	redovisning.	När	samtliga	yrken	redovisats	ser	läraren	till	att	klassen	
väljer	ut	tre	yrken	som	eleverna	vill	lämna	som	förslag	att	visa	upp	på	yrkesvisningen	i	april.	
	

4. Läraren	sammanställer	klassens	resultat	och	lämnar	detta	till	ansvarig	för	yrkesvisningen.	
Förutom	att	lämna	de	tre	yrken	eleverna	vill	se,	så	bifoga	också	gärna	alla	de	kom	fram	till.		

	

Länkar:	

Arbetsförmedlingen,	yrken	A-Ö:		

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html	

Skolverkets	hemsida	-	Utbildningsinfo,	yrken	efter	program:	

http://www.utbildningsinfo.se/yrke/finn/yrke/yrke/sok	



 
 Välkommen till Kramfors kommuns yrkesvisning för åk 5!  

 
Vi är stolta att kunna bjuda in er till, vad vi vet, är den första riktade Yrkesvisningen/Yrkesmässan för mellanstadieelever någonsin i Sverige. Tidigare 
har man valt att satsa på elever i högstadie- och gymnasieåldern, men vi har valt att starta detta arbete tidigare.  Ett av skolans mål är att varje elev ska 
kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden och detta är ett arbete som måste börja tidigt för att ge resultat. 
 
Nyligen gjorda undersökningar visar att 19-åringar i genomsnitt kan räkna upp runt 20 olika yrken och skillnaden i typen av yrken är liten. För att elever 
ska kunna göra väl underbyggda val av utbildning och arbete bör de få en större inblick i bredden av alla yrken som finns, och även vilka yrken där det 
finns goda jobbmöjligheter i framtiden. En möjlighet att uppnå detta är att skolan bjuder in arbetslivet för att möta ungdomar och att själva få möjligheten 
att beskriva sina yrken.  
 
Grunden i denna yrkesvisning vilar på vikten av att framhäva själva yrket samt stoltheten och glädjen i det arbete man valt. Arbetsmarknaden idag är 
segregerad i många hänseenden och många ungdomar har, mer eller mindre omedvetet, en uppfattning om vad de kan och inte kan arbeta som. I ett 
försök att förebygga detta baseras denna yrkesvisning på normkritik, mångfald och prognoser för bristyrken i framtiden.  
 
I linje med den satsning Kramfors kommun nu gör vad gäller Studie- och yrkesvägledning längre ned i åldrarna samt för de nyanlända i kommunen vill 
vi ta tillfället i akt att bjuda in er till denna dag som vi vet kommer att bli en häftig upplevelse för alla inblandade.  
 
230 elever och minst 25 yrkesrepresentanter är beredda att  göra något inge av dem har gjort tidigare….Hänger ni på? 
 
Mer information, tider med mera, finns i det bifogade materialet. 
 
Datum:  21/4 
Tid:  9.15-12.00 (Hålltider i det bifogade materialet) 
Plats:  Kramfors Folkets park 
 
För ytterligare information kontakta gärna: 
 
Mikael Wiklund      Eliin Nordlander 
Rektor Ådalsskolan, chef Vägledningscentrum Kramfors   Studie- och yrkesvägledare, Eventansvarig Yrkesvisningen   
0612-692167, mikael.wiklund@kramfors.se    0612-810604, eliin.nordlander@kramfors.se 
 
Bilagor: Inbjudan samt ”Framtidens SYV i Kramfors kommun” 
 



Yrkesvisningen 
2016-04-21 
Folkets park, Kramfors 
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