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Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående
process. Genom hela skoltiden skall studie- och yrkesvägledning finnas tillgängligt för elevers olika behov
eftersom det är en förutsättning för att kunna stödja eleven
på bästa sätt i olika valsituationer. Alla elever i Sunne ska
ha tillgång till professionell studie- och yrkesvägledning
i form av studie- och yrkesvägledare, lärare, rektor och
övrig personal på skolorna med god kunskap inom ämnet.
För att göra ett väl underbyggt val är det viktigt att eleven;
–– blir medveten om sig själv
–– blir medveten om olika valalternativ, såsom
utbildningar och yrken
–– blir medveten om relationen mellan sig själv och
valalternativen
–– lära sig att fatta beslut
–– lära sig att genomföra beslut
Studie- och yrkesvägledning kan bedrivas både i vid och
snäv bemärkelse. Vid bemärkelse är all den verksamhet som
handlar om till exempel: praktiska arbetslivserfarenheter,
undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, prova på
dagar, framtids mässor, öppet hus på företag utbildningsinformation och aktiviteter för att öka elevens självkännedom.
.

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den
personliga vägledningen genom vägledningssamtal
individuellt och i grupp. Det är viktigt att eleven får
möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika
framtidsvägar. När eleven har kunskap om sig själv
och de olika alternativ som finns kan eleverna ta ett väl
underbyggt beslut. Eleven måste utveckla en förmåga att
sätta självkännedom och omvärldskunskaper i relation till
varandra. Att väga för- och nackdelar och se konsekvenserna av olika beslut gör att eleven kan ta ett beslut och
genomföra beslutet. Lika viktigt är att eleven lär sig att
hitta och kritiskt granska information och även att analysera, värdera och dra egna slutsatser. Ett nyckelord i vår
organisation är entreprenörskap.

Studie- och
yrkesvägledning hela
skolans ansvar

All personal på Sunnes skolor skall jobba med studieoch yrkesvägledning utifrån Skolverkets allmänna råd.
Det är viktigt att personalen är medvetna om att de i sin
kontakt med eleverna ständigt har ett stort inflytande
på elevers självbild och självuppfattning. Eleven bör utveckla kunskaper om arbetslivet, arbetsmarknaden samt
utbildningsystemet och dess utbildningsvägar och även
kunna koppla dessa kunskaper till en ständigt pågående
samhällsutveckling.
Inom EU har man ett uttalat mål att öka rörligheten
mellan länderna, det är därför viktigt att studie- och
yrkesvägledningen har ett internationellt perspektiv i
utvecklingen. Alla som arbetar i skolan skall bidra till
att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön,
social eller kulturell bakgrund.
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Skolan och
omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan.
De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning
och yrke. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan
samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna
fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med
arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Mål

Vad är studie- och yrkesorientering?
Studie- och yrkesorientering kan sammanfattas som de
olika insatser som skolan ansvarar för i syfte att:
–– genom undervisning utveckla elevernas kunskaper
om samhälle och arbetsliv samt ge erfarenheter av
yrkeslivet
–– genom vägledning stödja eleven i att utforska, 		
identifiera sina intressen och möjligheter så att 		
eleven kommer fram till individuella och 		
välgrundade val av studie- och yrkesvägar
–– ge eleven specifik information utifrån elevens 		
behov av studie- och yrkesvägar så att eleven kan
göra väl underbyggda val
–– önskvärt är att all undervisande personal har fokus/
perspektiv riktat mot arbetsliv och samhälle i sin
undervisning oavsett årskurs
–– skolans studie- och yrkesvägledare skall ges 		
utrymme för ett nära samarbete med skolans lärare
så att undervisningen ger eleven insikt, motivation
och förståelse inför kommande studier och yrkesliv
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Skolans mål är att varje elev
–– utvecklar sin självkännedom och förmåga till studie
planering
–– kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till
frågor och se vilka konsekvenser dessa får för den
egna framtiden
–– har inblick i närsamhället och dess arbets- föreningsoch kulturliv.
–– har kännedom om möjligheter samt samlar kun		
skaper och erfarenheter genom skoltiden medvetet
och utifrån dessa kan ta ställning till fortsatt 		
utbildning eller yrkesval i Sverige och i andra länder

Genomförande

–– att lärare och studie- och yrkesvägledare har aktuell
information om vilka krav som ställs för olika 		
program på gymnasiet
–– att arbeta mot traditionella könsrollstänkanden

Planen kommer användas som inspiration och även för att ge en inblick i SYVverksamheten. För att nå målen som vi tidigare beskrivit i planen jobbar vi utifrån följande;

Grundskolans
tidigare år
årskurs 1-6

Åk 7
–– studiebesök i olika branscher (SO-lärare)
–– information om SYV arbete (SYV)
–– information om gymnasieskolan till elever och 		
föräldrar vid behov (mentors, SYV)
–– enskilda samtal med elever som saknar motivation/
är skoltrötta (SYV)
–– könsroller, varför arbetar vi, arbetsmarknaden? 		
(SO-lärare)

Syftet är
–– att få kunskap om och lära känna närsamhället
–– öka elevens självkännedom inför kommande val
–– att visa på och låta elever börja förstå sambandet
mellan utbildningar och olika yrkesval
–– ett tydligt genusperspektiv- och normbrytande vid
genomförande av aktiviteter

Åk 8
–– PRAO (mentor/SYV).
–– information om gymnasiet för elever och föräldrar
(SYV)
–– kommunbesök (mentor, SO-lärare)
–– besök av olika yrkesföreträdare (mentor, SO-lärare)
–– gymnasiemässa, förberedelse för gymnasievalet i år 9
–– enskilda samtal med elever som saknar motivation/
är skoltrötta (SYV)
–– framtidsdag/företagsmässa samordnas med 		
gymnasiet (SYV)

Åk 1-3
–– besök i samhällsnyttiga verksamheter (skola och
fritidshem)
–– besöka av olika yrkesföreträdare (skola och fritidshem)
–– studiebesök anpassat för ålder och stadier (skola 		
och fritidshem)
–– intervjuer med äldre generationer (skola och fritidshem)
Åk 4-6
–– studiebesök inom olika verksamhetsområden, såväl
privata som offentliga (SO-lärare klasslärare)
–– arbetsplatsintervjuer (SO-lärare, klasslärare)
–– besök av olika yrkesföreträdare (SO-lärare/klasslärare)
–– eventuell PRAO
–– könsroller och jämställdhetsfrågor (klasslärare)
–– information om språkvalets betydelse inför 		
framtiden ges i åk 6 samt till föräldrar (klasslärare)
–– information om val till högstadiet och om 		
språkvalets betydelse inför framtiden - ges i åk 6
till elever och föräldrar (SYV)

Grundskolans
senare år
årskurs 7-9
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Syftet är
–– att få en fördjupad kunskap om sig själv
–– att skapa erfarenheter och kunskaper inför		
kommande valsituationer
–– få en inblick av olika valmöjligheter och förutse 		
konsekvenser av olika beslut
–– att träna elevens förmåga i att bygga upp ett eget 		
kontaktnät
–– att få kunskap om vilka skyldigheter och rättigheter
man har som arbetstagare

Åk 9
–– information klassvis om gymnasievalet (SYV)
–– information kvällstid om gymnasievalet för 		
föräldrar (SYV)
–– enskild vägledning elever (SYV)
–– gymnasiemässa kvällstid för elever och föräldrar,
gymnasieskolor i närområdet bjuds in (SYV)
–– besök på gymnasieskolor (SYV)
–– besök på minst två program inom den lokala 		
gymnasieskolan
–– framtidsdag/företagsmässa (SYV)
–– yrkesförberedande besök vid behov (SYV)
–– kunskap om jobbansökan och att skriva CV 		
(mentor/lärare i svenska)
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Grundsärskolan
–– Studiebesök (lärare)
–– Framtidsmässa/företagsmässa (SYV)
–– Information om gymnasievalet för elever och 		
föräldrar (lärare)
–– Prao (lärare)
–– Gymnasiebesök (lärare)
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