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Stockholms stad 

Möjligheter och utmaningar 

 

Uppdrag 

 

Incitament 



Vägen till huvudmannaplanen 

Arbetsprocess 

- Styrgrupp 
- Arbetsgrupper grundskola och gymnasieskola 

•  SYV 
•  Skolledare 

–  Rektorer, biträdande rektorer, gymnasie- och 
grundskolechefer och direktörerna. 

•  Facken 

Kartläggning/erfarenheter 
–  Syv Barometern 
–  Syv baromerternUng 
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Huvudmannaplan 
Innehåll 

–  Organisation/resursfördelning 
–  SYV coacher 
–  SYV Lyft 
–  Likvärdighet 
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Inplementering  och 
utvärdering 

Vad begär vi av skolorna? 

Utvärdering 

 F-9 skolor 

Systematisk kvalitetsarbete 



SYV planer med föredömlig kvalité 

  

 

 

Trollbodaskolan 

Plan för studie- och 
yrkesvägledning 

 

 

 

Läsår 2014-2015 

  

 

  

 

 

Grimstaskolans 
plan för 
entreprenörskap 
samt 
studie och 
yrkesvägledning  

Åk 7-9 

 

 

stockholm.se 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Nya utmaningar 2016 och framåt 

Verksamhetsutveckling 
•  Elevhälsa 

–  SYV ingår i teamet 

•  Fritidshem 
–  Ingå i skolans SYV-plan 

•  Nyanlända 
–  Övergång till gymnasieskolan 

Revidering av SYV planen 
•  SYV:s uppdrag 
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