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I n n e h å l l

Materialet har tagits fram av projektledare för ”Vägledning Västmanland”  
Anette Jonsson, i dialog med skolchefer och studie- och yrkesvägleare i länet. 
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De senaste åren har inneburit stora förändringar och utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. 

Arbetsgivare hittar inte alltid den kompetens de behöver för att kunna utveckla sin verksamhet, 

samtidigt som vi har personer med en utbildning som inte överensstämmer med de behov som finns. 

Arbetet med att minska problemen med matchningen på arbetsmarknaden är viktigt för vår välfärd. 

 Vi har alldeles för många ungdomar som inte når målen i grundskolan och som inte blir behöriga 

till gymnasieskolans program. En del av dem som kommer in väljer att avsluta gymnasiet innan 

examen. Vi vet att utan gymnasieutbildning hamnar man lätt i utanförskap. 

 Våra barn och ungdomar är vår framtid. Med en ökad andel elever som genomgår utbildning med 

uppnådd gymnasieexamen och fler som väljer att gå vidare till högre studier har vi större chans att 

arbetslivet får den kompetens de behöver. För att uppnå detta behöver vi satsa på studie- och yrkesväg-

ledningen i regionen. Under skoltiden är det viktigt att alla elever får tillgång till kontinuerlig studie- 

och yrkesvägledning av sådan kvalitet att de kan göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt 

utbildning och yrkesinriktning som inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

 Följande rekommendationer vänder sig i första hand till verksamhetschefer, skol- gymnasiechefer, 

utvecklingsledare, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare. Regionala rekommendationerna för 

studie- och yrkesvägledning syftar till att ge eleven en likvärdig men inte likformig studie- och yrkes-

vägledning. Materialet tillsammans med ”Mall för kommunala planer för studie- och yrkesvägledningen 

i Region Västmanland”1 ska vara stöttande och inspirerande för utvecklingen av kommunernas och 

skolornas egna planer.

F ö R o R d

1 Se foldern ”Mall för kommunala planer för studie- och yrkesvägledning i Region Västmanland”
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B a k g r u n d
2014 startade projektet Vägledning Västmanland, ett tvåårigt projekt som till hälften finansierats av Tillväxtverkets 
program för utveckling av de regionala kompetensplattformarna och till andra hälften av regionala utvecklingsmedel 
via Länsstyrelsen i Västmanland. Projektet startade då man i länet ringat in olika utvecklingsområden i länets regionala 
utvecklingsprogram, för att kunna arbeta med att öka utbildningsnivån och arbeta för att företagen ska få rätt kompe-
tens. Ett av dessa utvecklingsområden är studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Med det menas att all personal 
i skolan arbetar med studie- och yrkesvägledning, det är hela skolans uppdrag2. 
 Några av de identifierade utmaningarna för länet kopplat till tillgång på rätt kompetens är för länet en generellt sett lägre 
utbildningsnivå i jämförelse med rikets snitt, att företagen anger svårighet att finna rätt kompetens samt att många sysselsatta 
går i pension de närmaste tio åren. Obalansen på arbetsmarknaden har förstärkts vilket återspeglas i vår regionala utbildnings- 
och arbetsmarknadsprognos. Prognosen visar att det blir en ökad risk på många olika utbildningsgrupper.

Regionalt och nationellt sammanhang
I det regionala utvecklingsprogrammet Mångfaldsdriven tillväxt 2014-2020 (RUP)3 finns uttalade handlingsinriktningar 
för långsiktig hållbar tillväxt i hela länet. Inom insatsområdet Rätt kompetens ligger tre handlingsinriktningar
	 •	 utveckla	skolan	så	att	alla	elever4 når skolans mål och sin egen fulla potential
	 •	 förbättra	samverkan	mellan	utbildning	och	arbetsliv
	 •	 utnyttja	utbildningsresurserna	effektivare
Inom den tredje handlingsinriktningen inom insatsområdet ligger prioriteringen utveckling av en länsgemensam stöd-
funktion för studie- och yrkesvägledning som stöd för utveckling av skolans uppdrag på området och ska ses som ett 
led i att förbättra studie- och yrkesvägledningen ute på de olika skolorna i länet.
 På nationell nivå poängteras i regeringens nationella strategi för hållbar regional  tillväxt och attraktionskraft 
2015-20205 vikten av en väl fungerande studie- och yrkesvägledning utifrån förebyggande av avhopp från studier, 
förbättring av matchningen på arbetsmarknaden och möjlighet för individ att göra välgrundade och medvetna 
studie- och yrkesval.

1 Allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning
2 Regionalt utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län 2014-2020
3 Med elev menas fortsättningsvis flicka, pojke, kvinna, man
4 En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020
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h I s t o R I k
Traditionellt har studie- och yrkesvägledaren varit den som ensam arbetat med studie- och yrkesvägledningen på våra 
skolor. Studie- och yrkesvägledaren är den som har samtal med eleverna inför gymnasievalet och som sysslar med PRAO6. 
Tidigare var det SYO-konsulenten och före det yrkesvalsläraren som gjorde dessa uppgifter. Utbildningen till studie- 
och yrkesvägledare förändrades när namnet byttes från SYO-konsulent till studie- och yrkesvägledare. Utbildningens 
innehåll är tvärvetenskapligt inom det samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga området, och samtalets teori 
och metod är en stor del. Studie- och yrkesvägledare har samtalet som profession och en stor del i arbetet är att ha 
samtal med personer som ska finna vägar till en yrkeskarriär eller utbildning och blicka framåt. 
 En annan stor del är att även arbeta processledande gentemot personalen om arbetsplatsen är inom skolväsendet. 
Det innebär att vara ”spindeln i nätet” och vara den som driver på de processer på skolan som har med studie- och 
yrkesvägledning att göra. 
 Idag har vi styrdokument som tydligt visar att studie- och yrkesvägledningen är allas ansvar. All personal på skolan 
ska arbeta utifrån ett studie- och yrkesväglednings perspektiv7. Det betyder att all personal behöver tänka på, och lägga 
in, arbeten kring utbildningar och yrken i sin undervisning. I skolinspektionens rapport8 ser man att rektor och lärare 
inte alltid har kunskap om målen kring studie- och yrkesvägledning. Det är inte allmänt känt att det finns ”Allmänna 
råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning”9 och att det är allas ansvar och  uppdrag på skolan att arbeta med detta. 

nuläge I Västmanland
Många skolor i länet har studie- och yrkesvägledare men det finns också skolor som inte har någon alls. Ofta sitter endast 
en person på funktionen och många gånger har de mindre än 100 hundraprocentig tjänst10. Det skiljer sig mellan skolor 
och kommuner hur många elever en studie- och yrkesvägledare har. Det finns ingen gemensam syn på antal elever 
per studie- och yrkesvägledare och många gånger har studie- och yrkesvägledaren andra uppgifter än det som ingår 
i professionen.11

 Våren 2015 gjordes undersökningen ”SYV Barometern”12. Undersökningen gjordes även 2011 och 2013. Studie- 
och yrkesvägledare i länet (ibland rektor om det saknas SYV på skolan) har besvarat ett antal frågor kring arbetet med 
studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan och dess styrning. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte 
hänt mycket på området de senaste åren. Vi har fler frågor att arbeta med för att förbättra resultaten. Allt från huvud-
mannens system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering och resursfördelning till studie- och yrkesväg-
ledningsverksamheten till arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledaren.
 Sedan projektet ”Vägledning Västmanland” startade har studie- och yrkesvägledare på grundskolor, gymnasieskolor, 
vuxenutbildning, högskola och arbetsförmedling i länet blivit inbjudna till sex olika konferenser årligen. Två gånger 
per år har varit ”Nätverksträffar för studie- och yrkesvägledare” inom grund, gymnasium och vuxenutbildning, där 
samtalet har varit i focus. Länets grund- och gymnasieskolor har även fått delta i Skolverkets utbildningspaket13. Detta 
har lett till att många processer startats ute på skolorna. Våren 2016 gick fler av länets studie- och yrkesvägledare en 
processledarutbildning14 som enligt utvärderingar stärkt deltagarna i sin roll på skolorna. Skolverket har uppmärksam-
mat utbildningen och funderar nu över om de ska ha en liknande som komplement till sitt utbildningspaket de 
erbjuder nationellt.
 Utvärderingar generellt från träffarna visar på, att sedan projektets start, har många studie- och yrkesvägledare 
vittnat om att de känner sig stärkta i sin yrkesroll och numer har ett större mandat på sina skolor. 

6 PRraktiskArbetslivsOrientering
7 Allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning
 www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/
 Kvalitetsgranskning/Studie--och-yrkesvagledning-i-grundskolan/
9 Allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning

10 Bilaga 1 Antal studie- och yrkesvägledare och procenttal i länet
11 Se bilaga2 och 3
12 Skolsamverkan
13  www.skolvekret.se
14  MKL, Sara Hägglund och Annika Löfgren
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d e f i n i t i o n

Va d  ä R  s t u d I e -  o c h  y R k e s Vä g l e d n I n g
Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den 
verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- 
och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebe-
sök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv 
bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt 
och i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Studie- 
och yrkesvägledningen ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 
bakgrund.15

15  Allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning
16  Allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning

Fig. Skolans studie- och yrkesvägledning kan genom 
undervisning, vägledningssamtal och informationsinsatser 
tillgodose elevernas behov av vägledning. 

Va l k o m p e t e n s / Va l k u n s k a p
För att hantera alla de valmöjligheter som uppstår under studietiden och i framtiden behöver eleven utveckla en 
valkompetens. Det innebär förmågan att på ett strukturerat sätt samla, analysera, sätta samman och organisera sig 
själv och utbildnings- och yrkesinformation samt att kunna fatta och genomföra beslut och hantera övergångar och 
växlingar i livet16.
 Studie- och yrkesvägledningen ska inte enbart ses som ett stöd för den enskilda eleven, utan som ett kunskaps-
område som behandlar frågor om arbetsliv och samhälle i en vidare mening.
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f r a m t i d e n

En kvalitativ studie- och yrkesvägledning kan bidra till att stödja eleverna så att de kan utveckla en valkompetens för 
att göra väl underbyggda val visar en dansk forskningsöversikt17. Den säger vidare att en framgångsfaktor i arbete med 
att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen är att vägledningen sker i olika former och att det finns en hel-
hetssyn i de insatser som görs på skolan samt att planering och insatser följs upp och utvärderas.
 Skolorna (ej förskola) har till uppdrag att arbeta med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar men 
skolinspektionens rapport18 visar att så inte är fallet på många skolor. I Västmanland uppger studie- och yrkesvägledare, 
i undersökningen ”SYV-Barometern”,19 att få lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledning kan integreras 
i deras ämne. Det betyder att den elev som går på en skola där hela skolan arbetar med studie- och yrkesvägledning, får 
mer upplevelser och intryck av olika företag, yrken och utbildningar. Den eleven har då större möjlighet att göra ett 
väl grundat val utifrån dessa intryck. 
 Om länet ska blomstra och om invånarna ska ha en fortsatt god välfärd krävs det att varje elev får god insikt i, och 
kunskaper om, många av de olika utbildningar och yrken som finns. Med en utvecklad studie- och yrkesvägledning 
som startar redan på förskolan får de verktyg till att göra väl underbyggda val, en kunskap som är värdefull hela livet. 
Detta gagnar både individen och samhället.
 Det behövs insatser för att stödja arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen på skolorna i Västmanland. 
Det krävs information och implementering av styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning för att öka kännedom 
om studie- och yrkesvägledning som  hela skolans ansvar. Personalen på skolans ska inte arbeta som studie- och yrkes-
vägledare, men tillsammans kan alla på skolan arbeta för att alla elever får den studie- och yrkesvägledning de har rätt 
till. För att det arbetet ska bli optimalt krävs samarbete mellan utbildning och arbetsliv.

REgioNaLa REkoMMENDatioNER FöR StUDiE- ocH yRkESVägLEDNiNgEN i  REgioN VäStMaNLaND

17  Dansk Clearinghouse för utbildningsforskning, 2011
18  www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/
 Studie--och-yrkesvagledning-i-grundskolan
19  SYV-Barometern gjord av Skolsamverkan, Bilaga 2 och 3
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S y f t e
Regionala handlingsplanen ska:

 •	 Ange riktning och fungera stöttande och inspirerande för utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen 
  i kommunerna.

	 •	 Skapa en likvärdig men inte likformig studie- och yrkesvägledning i kommunerna.

En ”Mall för kommunala handlingsplaner” har tagits fram som ett stöd i kommunernas arbete med en lokal handlings-
plan för studie- och yrkesvägledning. Detta för att tydliggöra arbetet med ett ökat samarbete skola-arbetsliv. Hand-
lingsplanen innehåller mål, aktiviteter och utvärdering som är till stöd för skolorna i deras arbete med att kvalitetsut-
veckla studie- och yrkesvägledningen. Rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare har en viktig roll att leda och 
ansvara för de olika aktiviteterna i syfte att nå målen.
 Regionala Rekommendationer för studie- och yrkesvägledning i Region Västmanland vänder sig till skolchefer, 
gymnasiechefer, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal. Dokumentet vänder sig till alla 
kommuner i Västmanlands län.

u t g å n g S p u n k t e r
Denna skrift är skriven utifrån:
	 •	 Nationell	strategi	för	regional	tillväxt	och	attraktionskraft	2014-2016
	 •	 Regionalt	utvecklingsprogram	(RUP)	för	Västmanlands	län	2014-2020
	 •	 Skollagen
	 •	 Läroplaner
	 •	 Allmänna	råd

m å l  o c h  v i S i o n
vision
•	 Alla skolor i länet erbjuder en kvalitativ utbildning som ger eleverna underlag för framtida studie- och   
 yrkesval så de känner sig delaktiga i sin egen framtid.

mål
•	 Länsgemensam	stödfunktion	för	studie-	och	yrkesvägleding	inrättas.
•	 Kommunala handlingsplaner för studie- och yrkesvägledning är utarbetade.
•	 all pedagogisk personal skall känna till ”Allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning.
•	 Skolorna har en skriftlig aktivitetsplan för studie- och yrkesvägledningen som beskriver hur skolan ska nå  
 målen i styrdokumenten.
•	 Arbetet med studie- och yrkesvägledning är en del av skolornas systematiska kvalitetsarbete.
•	 Alla skolor samverkar med aktörer i arbetslivet.
•	 Kompetensutvecklingsbehov hos olika aktörer är identifierade och planer för hur kompetensutveckling   
 ska genomföras finns.
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Till skolornas hjälp att nå dessa mål finns ”Mall för kommunala planer för studie- och yrkesvägledningen i Region 
Västmanland”.
 Visionen och målen i detta dokument vänder sig till alla skolformer. För att nå målen är arbetet med dessa frågor 
en viktig del i uppdraget skolan har. 
 För att en utveckling av studie- och yrkesvägledningen ska kunna förverkligas krävs det samarbete mellan olika 
aktörer. Ansvaret för en förbättrad studie- och yrkesvägledning i regionen ligger därför hos de olika skolorna20 och 
arbetslivets representanter i form av företag och offentliga organisationer.

studie- och yrkesvägledning 
hela skolans ansvar

arbetslivets ansvar för 
framtidens arbetskraft

Styrdokument för förskolan finns inte reglerad gällande arbete med studie- och yrkesvägledning. 
Då arbetet i förskolorna är en del i det livslånga lärandet gäller detta även förskolan. 

REgioNaLa REkoMMENDatioNER FöR StUDiE- ocH yRkESVägLEDNiNgEN i  REgioN VäStMaNLaND

20  Med skolor menas fortsättningsvis förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskolan, 
 gymnasieskolan och vuxenutbildning
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e f f e k t m å l

andelen elever 
	 •	 når	måluppfyllelsen	ökar
	 •	 gör	omval	minskar
	 •	 	”dropouts”	på	gymnasiet	minskar
	 •	 avslutar	gymnasiet	med	gymnasieexamen	ökar
	 •	 väljer	teknik-	samt	vård	och	omsorgsyrken	ökar
	 •	 könstraditionella	val	minskar
	 •	 gör	medvetna	och	välgrundade	val	oavsett	kön	TRADITION,	social	eller	kulturell	bakgrund	ökar
	 •	 får	metoder	för	att	hantera	nuvarande	och	framtida	valsituationer	ökar
	 •	 är	nöjda	med	sin	Studie-	och	yrkesvägledning	i	snäv	och	vid	bemärkelse	ökar.

Mätpunkter, all statistik ska vara könsuppdelad

antal
•	 procent	som	är	behöriga	till	gymnasiet
•	 omval	av	gymnasieprogram	före	16	september	och	orsak
•	 omval	av	gymnasieprogram	efter	16	september	och	orsak
•	 avbrott	från	gymnasieskolan,	från	vilket	år	och	orsak
•	 procent	som	fullföljer	gymnasiet	på	3	år
•	 elever	som	läser	ett	4:e	år	på	gymnasiet
•	 elever	som	läser	ett	5:e	år	på	gymnasiet
•	 avbrott	från	vuxenutbildning	och	av	vilken	orsak
•	 vakanta	tjänster	i	relation	till	andelen	arbetslösa
•	 procent	ungdomsarbetslöshet	18-24	år
•	 procent	arbetslöshet	16-64	år
•	 val	utifrån	kön,	etnisk	bakgrund
•	 val	utifrån	föräldrars	utbildningsnivå
•	 antal	elever	som	söker	utbildningar	inom	teknik	samt	vård	och	omsorg
•	 andel	företag/organisationer	som	anger	svårighet	att	hitta	rätt	arbetskraft	vid	rekryteringar.
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r e S u lt at m å l

elever
	 •	 får	sitt	behov	av	studie-	och	yrkesvägledning	tillgodosett
	 •	 utvecklar	en	valkompetens	för	att	kunna	göra	medvetna	och	väl	underbyggda	val	av	fortsatt	utbildning	
  och yrkesinriktning
	 •	 upplever	sina	framtidsval	positivt	och	att	de	kan	påverka	sin	framtid
	 •	 blir	medvetna,	motiverade	och	engagerade	och	hittar	sin	plats	i	samhälls-	och	arbetslivet
	 •	 får	en	medvetenhet	och	fokusering	som	minskar	frånvaro.

dessutom
	 •	 huvudmännen	har	system	och	rutiner	för	planering,	uppföljning	och	utvärdering
	 •	 Samverkan	mellan	skola	och	arbetsliv	ökar
	 •	 helhetssyn	på	Studie-	och	yrkesvägledningen	inom	regionen.

mätpunkter, all statistik ska vara könsuppdelad
	 •	 antal	skolor	som	arbetar	utifrån	”Allmänna	råden	för	arbete	med	studie-	och	yrkesvägledning”
	 •	 antalet	elever	som	upplever	att	skolan	har	gett	dem	en	bra/mycket	bra	förberedelse	inför	gymnasievalet	
  och framtiden
	 •	 antalet	elever	som	upplever	sina	framtidsval	positivt
	 •	 antalet	elever	som	upplever	att	de	kan	påverka	sin	framtid
	 •	 antalet	genomförda	aktiviteter	mellan	skola	och	arbetsliv
	 •	 huvudmännen	uppger	att	de	har	system	och	rutiner	för	planering,	uppföljning	och	utvärdering.

insamling av underlag till analys av ovanstående genomförs av stödfunktionen 
för studie- och yrkesvägledning genom 
	 •	 antagningsstatistik
	 •	 måluppfyllelse
	 •	 utvärdering	(se	mall	för	kommunala	planer).

REgioNaLa REkoMMENDatioNER FöR StUDiE- ocH yRkESVägLEDNiNgEN i  REgioN VäStMaNLaND
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l ä n S g e m e n S a m  S t ö d f u n k t i o n
Ett stöd för skolornas arbete med att utveckla och förbättra studie- och yrkesvägledningen är en regional 
stödfunktion för studie- och yrkesvägledningen. I länets Regionala utvecklingsprogram (RUP) framkommer 
det som en strategi för att öka utbildningsnivån och för att företagen ska få tillgång till rätt kompetens.

länsgemensam stödfunktion har till uppdrag att
	 •	 utgöra stöd för utveckling av studie- och yrkesvägledning för lärare, studie- och yrkesvägledare, 
  rektorer och huvudmän. 
	 •	 utgöra	ingång	och	vara	samarbetspartner	för	arbetslivets	olika	parter	i	frågor	och	önskemål	som	
  gäller studie- och yrkesvägledning.

Stödfunktionen är för
 •	 Förskola.
	 •	 Grundskola
	 •	 Gymnasieskola
	 •	 Vuxenutbildning

årliga handlingsplaner som stöd för arbetet
	 •	 Regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning som används som utgångspunkt för 
  stödfunktionen och visar riktningen på länets kvalificerade utvecklingsarbete inom studie- och yrkesvägledning.
	 •	 Mall	för	kommunala	handlingsplaner	för	studie-	och	yrkesvägledningen	som	ska	vara	stöttande	och	
  inspirerande för utvecklingen av skolornas egna planer. 

Samordnande roll
	 •	 Att regelbundet följa upp och revidera den regionala rekommendationerna.
	 •	 Att	sammanställa	och	redovisa	uppföljning	av	den	regionala	rekommendationerna	för	politik,	
  verksamhet och externt, mål och resultat.
	 •	 Att	ansvara	för	den	gemensamma	webbplatsen.
	 •	 Att	ansvara	för	samordning	av	länsgemensamt	SYV-råd.

utvecklande roll
 •	 Implementera	den	regionala	rekommendationernas	innehåll	på	skolor/verksamheter
	 •	 Stödja	skolornas	arbete	i	kontakter	med	näringsliv
	 •	 Utifrån	rekommendationerna	arrangera	möten	och	fortbildning	inom	området
	 •	 Utifrån	utvecklingsteman	driva	projekt	som	ökar	samsyn	och	koppling	mellan	studie-	och	yrkesvägledning	
  och teman som exempelvis entreprenöriellt lärande, nyanlända, funktionsnedsättning och jämställdhet
	 •	 Att	gemensamt	material	och	gemensamma	rutiner	görs	och	används.

21

21 Se dokumentet ”Länsgemensam stödfunktion för studie- och yrkesvägledning i Region Västmanland”
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konsultativt stöd
	 •	 Vara ett konsultativt stöd för rektorer.
	 •	 Hålla	sig	uppdaterad	om	förändringar.
	 •	 Bidra	med	förslag	om	kompetensutveckling.
	 •	 Vid	behov	finnas	med	vid	nyanställning	av	SYV.
	 •	 Vid	behov	finnas	med	i	Syvárnas	gemensamma	kommunträffar.
	 •	 Mentor	för	nya	SYV.

De olika skolorna i länet har ett stort utvecklingsarbete med att förbättra studie- och yrkesvägledningen 
framför sig. Ett sätt att kvalitetssäkra arbetet och framför allt vara en drivande kraft, är att tillsätta en 
stödfunktion som arbetar gentemot de olika skolorna.

u p p f ö l j n i n g  o c h  u t v ä r d e r i n g
Det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet blir en viktig del i utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen. 
Att årligen utvärdera verksamheten bland annat utifrån utvärderingen i ”Mall för kommunala planer” ger på sikt 
en god grund för fortsatt arbete. Den utvärderingen blir också ett viktigt instrument i medarbetarsamtalen med all 
personal i skolan kring arbetet med studie- och yrkesvägledning.
 Huvudman liksom de olika skolorna bör årligen utvärdera studie- och yrkesverksamheten22 och utifrån det 
analysera, förbättra och utveckla verksamheten. Stödfunktionen har till uppdrag att lyfta detta på regionnivå.

22 Se dokumentet ”Mall för kommunala handlingsplaner för studie- och yrkesvägledning i Region Västmanland”

REgioNaLa REkoMMENDatioNER FöR StUDiE- ocH yRkESVägLEDNiNgEN i  REgioN VäStMaNLaND
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B i l a g a  1 .

Kommun Anställd Jobbar med SYV Annat Om annat, vad Antal Årskurser jag Årskurser på Summa elever jag  Summa elever på
     skolor jobbar med skolan arbetar med skolan/orna
 
Norberg 60 % 50 % 10 % SO-lärare 1 st Skola 7-9 Skola 4-9 192 360 

Fagersta 100 % 100 % 0 %  1 st Gymnasiet samt VUX-lärling Samtliga årskurser på gymnasiet ca 500 ca 600

NVU 100 % 100 % 0 %  1 st Vuxenutbildning (grund, gy, Vuxenutbildning ca 450 ? elever
      yrkesvux, lärvux, utbildningskontrakt)

Skinnskatteberg 50 % 40-45 % 5-10 % Arb.lagledare för EHT 1 st Skola 4-9 F-9 258 401

Kungsör 100 % 100 %   1 st Vux och IM  250 250

Arboga 100 % 100 %  Marknadsföring 1 st Gymnasiet år 1-3, IM inriktning IMSPR  350 400

Köping 100 % 80 % 20 % Marknadsföring 1 st ÅK 1-3 gymnasiet Åk 1-3 ca 400 1 047

Köping 100 % 80 % 20 % Marknadsföring, adm. 1 st Gymnasieelever åk 1-3 Gymnasiet åk 1-3 ca 350 ca 1 000

Köping 100 % 54 % 46 % Schemaläggning, kvalitetsarbete, inköp 1 st Åk 1-9 Förskoleklass - åk 9 550 620
    skyddsarbete, brand skyddsarbete. mm.

Köping 100 % 100 %  Praktikantansvarig, en del adm. 1 st Introduktionsprogrammen IM, åk1, åk2, åk3 153 1 000    
    

Köping 100 % 60 % 40 % Administrerar, deltar, i antagningsmöten 1 st sfi, grundläggande och gymnasial IM, åk1, åk2, åk3 750 750    ,
    och planering av utbild, webbred/webbansv.  vux, yrkesvux, särvux, vägledningscenter  + externa besök

Köping 100 % 70 % 30 % Administrerar, deltar, i antagningsmöten 1 st sfi, grundläggande och gymnasial IM, åk1, åk2, åk3 750 750  
    och planering av utbild 1 dag/ v på vux, yrkesvux, särvux, vägledningscenter  + externa besök
     kommunens
     ungcenter

Köping 100 % 70 % 30 #% Administrerar, deltar, i antagningsmöten 1 st sfi, grundläggande och gymnasial IM, åk1, åk2, åk3 750 750 
    och planering av utbild  vux, yrkesvux, särvux, vägledningscenter  + externa besök

Västerås 100 % 100 %   1 st Gymnasiet 1-3, språkintro Wegas Gymn 1-3 ca 600 1 250 

Västerås 100 % 100 %   1 st Gymnasiet 1-3, Gymnasieär  ca 600 1 250

Västerås 100 % 100 % 0 %  1 st Gymnasium 1-3, språkintro + Gymnasium 1-3, IM 470 ca 1 200
      yrkesintroduktion   (CEH inräknat)

Västerås 100 % 100 %  0 %  1 st åk 7-9 åk 7-9 ca 600 ca 600

Västerås 100 % 100 % 0 %  2 st Båda 7-9 Båda F-9 182+210=392 ca 450+750=1 200

Västerås 100 % 100 %   1 st 8-9 6-9 200 400

Västerås 100 % 100 %   1 st 18-65 år

Västerås 100 % 100 %   1 st 18-65 år

Sala 100 % 100 % 0 %  1 st sfi, kommunal vuxenutbild på grund- Gymnasium, sfi, kommunal 250 vet ej
      läggande och gymnasial nivå, vård- och vuxenutbildning på grund-
      omsorgsutbildning läggande nivå, vård- och 
       omsorgsutbildning

Sala 100 % 100 %   2 st skola 7-9 7-9 ca 450 ca 700

Sala 100 % 100 % 0 %  1 st Gymnasiet  450 (varav 200 IMPRO) 450 

Hallsta 100 % 100 %   1 st 6-9 6-9 ca 520 

Hallsta 100 % 100 % 10 % ekonomi, DUA, mm 1 st vux vux 4-500 4-500

Sura 100 % 100 %   1 st 7-9 7-9 320 320     
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SYVBarometern 2016

TJÄNSTEN SOM SYV
Fråga: Vad av följande ingår i din tjänst som SYV?

12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Individuell vägledning/gruppvägledning

Information om utbildningssystemet och utbildningsvägar

Information om arbetsliv och arbetsmarknad

Samverkan med lärare och andra syvar

Elevhälsa

Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc

Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, temadagar,etc)

Skolbesök för vidareutbildningar

Studieplanering/kursplanering

Administration av intagning, antagning, omval etc.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Uppsökande vägledning

Utbildning/stöttning av skolans lärare/personal

Arbete med ensamkommande/nyanlända

APL el. PRAO

Marknadsföring av skolan

Validering

Samarbete med kommunens näringslivsansvarige

Schemalagda lektioner

Registrering av betyg

Ledningsuppdrag

Samarbete med t ex Almi för information om eget företagande

Annat:

Grundskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

vad av följande ingår i din tjänst som Syv?

23  Skolsamverkan

SYVBarometern 2016

SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN
Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun

34

24%

30%

11%

42%

45%

24%

24%

13%

13%

16%

16%

27%

16%

8%

13%

21%

8%

26%

11%

11%

13%

5%

21%

21%

11%

3%

5%

13%

5%

5%

Huvudmannen har system och rutiner för
planering, uppföljning och utvärdering samt

utveckling av och resursfördelning till studie- och
yrkesvägledningsverksamheten.

Frågor om studie- och yrkesvägledning ingår i
huvudmannens regelbundna uppföljningar av

kvaliteten på utbildningen, t.ex. i elev- och
föräldraenkäter.

Huvudmannen ger rektorer, lärare och studie-
och yrkesvägledare kompetensutveckling för att

kunna utföra sina uppdrag.

Eleverna i min kommun får en likvärdig syv
oavsett skola

I kommunen finns system och rutiner för att
kartlägga elevernas behov av studie- och

yrkesvägledning

Indikatorn
kännetecknar
inte alls kommunen

Tankar/ diskussioner om hur
indikatorn ska uppnås har
inletts

Berörd personal har enats om
hur indikatorn ska uppnås

Arbetet har påbörjats och
vissa kännetecken finns

Kommunen kännetecknas till
stor del av indikatorn

Denna indikator
kännetecknar kommunen

Skattning av indikatorer för huvudmannen
Fråga: ta ställning till hur vär följande påståenden stämmer in på din kommun
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utvalda nyckeltal

SYVBarometern 2016

UTVALDA NYCKELTAL 

Allt sammantaget, hur bra/effektivt 
tycker du att studie- och 

yrkesvägledningen på din skola 
fungerar? 

Medelvärde

7,1

2011

Medelvärde 

7

2013

Medelvärde 

6,8

2016Västmanland

Har du en arbetsbeskrivning för vad 
som ingår i din tjänst?

Ja

25%
Ja

17%

Anser du att det på din skola finns 
kontinuerlig  studie- och 

yrkesvägledning genom elevernas 
skolår?

Ja

77%
Ja

63%

Hur stort genomslag tycker du att 
de "Allmänna råden om Arbete med 

studie- och yrkesvägledning" 
(Skolverket, december 2013) har 

haft på din skola?

Mycket stort/stort 
genomslag (4+5):

12%
Mycket stort/stort 
genomslag (4+5) 

12%
Mycket stort/stort 
genomslag (4+5):

8%

SYVBarometern 2016

UTVALDA NYCKELTAL 

I vilken utsträckning samverkar din 
skola/enhet/verksamhet med 

arbetslivet?

Mycket stor/stor 
utsträckning (4+5) 

40%

2013
Mycket stor/stor 

utsträckning (4+5)

35%

2016Västmanland

Från vilken årskurs är du 
involverad?

Innan årskurs 6

35%

Ingår studie- och yrkesvägledningen 
i det systematiska kvalitetsarbetet 

på din skola/verksamhet?

Ja

47%
Ja

67%

Informeras dina elever om 
arbetsmarknadens framtida 

kompetensbehov?

Ja

81%
Ja

78%
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Alla skolor i länet erbjuder en kvalitativ utbildning 
som ger eleverna underlag för framtida studie- och yrkesval 

så de känner sig delaktiga i sin egen framtid.

V i S i o N




