DALS-EDS KOMMUN

SYV-Plan Utsikten
Gymnasiet
År

Aktivitet

Syfte

Hur

När

Ansvarig

1

Intro-dagar

Relationsskapande - Lära känna EHT

Delta i station EHT

Aug

EHT

Informationstillfälle i
helklass

Början
sept.

SYV

Egen punkt på agenda

Okt

SYV

Insikt och delaktighet i sin egen skolgång.
- Studieplan
- Kurser
- Poäng
- Val
Genomgång av:
- Studieplan
- Kurser
- Poäng
- Val

1

Information till nya elever

1

Info på föräldramöte

1

Intressetest

Stärka tryggheten inför individuellt val/fortsatt
studieplanering

Enskilt

Början
sept.

SYV

1

Vägledning

Stärka eleven, få motivation till sina studier
Medinflytande och Delaktighet

Erbjuda enskilda samtal

Sept-okt
samt vid
behov

SYV

Bilaga

DALS-EDS KOMMUN
1

Information inför individuellt
val

Få en helhet och förståelse för att komplettera
den enskilda studieplanen.

Information i grupp

Dec.

1

Val inför nästkommande
läsår

Komplettera den enskilda studieplanen

Lämna in
ansökan/Enskilt samtal

Jan

1

Beslut om val

Inför tjänstefördelning

Beslut

Feb-mars

Rektor

1

Samtal

Återkoppling av val

Grupp eller enskilt

Maj

SYV

1

Studiebesök

Ta del av inriktning samt/Nära samarbete med
näringslivet.

Grupp

Löpande

Yrkeslärare

2

Vägledning

Enskilt

Höst-Vår

SYV

2

Skriva CV och personligt
brev

Få ökad kunskap inför ansökan om APL-plats
och extraarbete

Grupp
Individuellt

Sept

SYV
Svensklärare

2

Information om stödinstanser

Information om arbetsförmedling, fackförbund,
a-kassa

Grupp
Individuellt

Våren

Lärare/SYV

Stärka eleven få motivation till sina studier
Medinflytande
Delaktighet
Information om vidare studier/högskoleprov

SYV
Yrkeslärare
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3

Vägledning

Framtida val/Hur går jag vidare…
- Fortsatta studier
- Arbete

Enskilt

Höst/Vår

SYV

3

Intressetest

Framtida val/Hur går jag vidare - plocka fram
intresseområden och starka sidor att bygga
vidare på.

Enskilt

Höst/Vår

SYV

3

Utslussningsmöte

Möte tillsammans med Kommunen, LSS,
vårdnadshavare, mentorer skola-boende samt
arbetsförmedlingen för vårt NPF-program

Enskilt

Höst/Vår

SYV/Mentorer

3

APL

Få yrkeskompetens/Nära samarbete med
näringslivet

Enskilt

Vår

Yrkeslärare

3

Information om
högskoleprovet

Inför framtida studier

Grupp/Enskilt

Höst/Vår

SYV

3

Bjuda in representant från
näringslivet

Få ökad kännedom om arbetsuppgifter,
arbetsmarknaden, krav, eget företag m.m. inom
den yrkesinriktning man läser.

Grupp

Vår

Yrkeslärare

3

Ung Företagsamhet UF

Entreprenöriellt lärande ger eleven förmågan att
fatta beslut, kommunicera och samarbeta - att bli
företagsam.

Grupp

Aug-Juni

Yrkeslärare
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Gymnasiesärskolan
År

Aktivitet

Syfte

Hur

När

Ansvarig

1

Information till nya elever

Insikt och delaktighet i sin egen skolgång
- Studieplan
- Kurser

Grupp/Enskilt

Sept

Mentor

1-4

Vägledning

Erbjuda enskilda samtal för att ge en ökad
förståelse och trygghet.

Enskilt

Sept-Maj

SYV

1-4

Intressetest

Erbjuda intressetest för att få fram
intresseområden, styrkor att bygga vidare på

Enskilt

Sept-Maj

SYV

1

Studiebesök

Skapa nära samarbete med näringslivet

Grupp/Yrkesinriktning

Vår

Yrkeslärare

1-4

Info om arbetsförmedlingen,
CV och personligt brev

Grupp/Enskilt

Vår

SYV, ev
Arbetsförmedling

-

Få en ökad kännedom om myndigheten
Hur skriver man och när använder man
CV och personligt brev
Hur söker man jobb
Anställningsintervju m.m

Bilaga
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1

Hjälp med att skriva CV och
personligt brev

Inför ansökan om APL plats samt extraarbete

Enskilt

Vår

Yrkes-/Svensklär
are samt SYV

2-4

APL

Få yrkeskompetens/Nära samarbete med
näringslivet

Enskilt

Aug-Juni

Yrkeslärare

2-4

Bjuda in förälder, tänk gärna
normkritiskt

Få information om olika yrken, krav från
arbetsmarknaden m.m.

Helklass

Vår

Mentor/Yrkeslära
re

4

Information om folkhögskola

Bjuda en folkhögskola som ger information inför
ev framtida val.

Grupp

Höst

SYV/Mentor
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IM
År

Aktivitet

Syfte

Hur

När

Ansvarig

Inför gymnasievalet

Ge ökad trygghet inför sitt gymnasieval:
- Behörigheter för yrkes- eller
studieförberedande program
- Vilka program kan man välja på
- Hjälp med ansökan, justering-omval

Grupp/Enskilt

Oktober

SYV

Grupp

Okt/Nov

SYV/Mentor

Information om folkhögskola

-

Bjuda in en folkhögskola för
information.
Vara behjälplig med ansökan.

Vägledning

Erbjuda enskilda samtal för att ge en ökad
förståelse och trygghet inför fortsatta
studier/arbete.

Enskilt

Sept/Maj

SYV

Intressetest

Erbjuda intressetest för att få fram
intresseområden, starka sidor att bygga vidare på

Enskilt

Sept/Maj

SYV

Studiebesök/skuggning inför
gymnasievalet

Få en ökad kännedom och trygghet inför
gymnasievalet

Enskilt

Okt/Nov

SYV

Bilaga
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Hjälp med praktikanskaffning

Få en möjlighet att prova på inom ett
yrkesområde för att få ökad kännedom inför sitt
gymnasieval, förutsatt att det finns utrymme i
studieplanen.

Enskilt

Okt/Juni

SYV

Skriva CV och personligt
brev

Få ökad kunskap och trygghet kring hur man
söker ett arbete.

Grupp/Enskilt

Sept/Maj

SYV

Kontakt med kommunens
KAA-ansvarig

Kontakt för att planera för en fortsatt aktivitet
efter skolan, då fortsatta studier inte är aktuellt

Enskilt

Vår

SYV

MÅL:
Skolan ska ansvara för att ge eleverna den information och det stöd de behöver för att utveckla sina kunskaper och göra väl underbyggda
studie- och yrkesval.
Vi arbetar för 100% måluppfyllelse, trivsel och trygghet. All personal tar ansvar för att synliggöra elevens unika styrkor.
Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningar. Särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med
funktionsnedsättning och olika alternativ inom utbildning, praktik och arbete.
All personal på skolan arbetar för att varje elev ska få en helhet och känsla av sammanhang.
I undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång.
Vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande.
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Allmänna råd gällande: Studie- och Yrkesvägledning
Styrning och ledning
- Rektorn bör ge riktlinjer och förutsättningar för att studie- och yrkesvägledningen blir ett uppdrag för hela skolan
- tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledningen är fördelat mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal samt formerna för
samarbetet mellan dem
- Se till att studie- och yrkesvägledningen sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl
underbyggda studie- och yrkesval, samt se till att eleverna, utifrån sina behov, erbjuds vägledningssamtal

Långsiktiga mål för SYV:
● Erbjuda kontinuerlig studie- och yrkesvägledning för alla elever.
● Ha en övergripande planering under hela utbildningstiden för hur undervisning, information och vägledningssamtal kan bilda en helhet och en
tydlighet för eleven, vårdnadshavare och personal.
● Vara ett stöd i övergången från gymnasiet till vidare studier och arbetslivet.

