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Studie- & yrkesvägledning kan hjälpa Dig att:
Bli medveten om
Dig själv

Bli medveten om
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Bli medveten om relationen mellan Dig själv och alternativen
Lära Dig fatta beslut
Lära Dig att genomföra och ta ansvar för Dina beslut
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MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING
Att

varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering

Att

varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och
yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper

Att

varje elev ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och kan bedöma
vilka konsekvenser dessa kan ha

Att

varje elev har viss kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete

Att

varje elev är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk
utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell
samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING (SYV) kan ges 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,
studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.
I arbetet ingår även att ge saklig och aktuell information gällande valen i gymnasieskolan,
antagningsbestämmelser, ansökningsförfarandet samt ge svar på olika arbetsmarknadsfrågor.
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.
I samtal måste studie- och yrkesvägledaren utgå från elevens behov och förutsättningar samt
kunna anpassa vägledningen för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess
och att genomföra sina beslut.
Studie- och yrkesvägledningen behöver vara opartisk. Eleven behöver kunna lita på att
informationen inte styrs av olika särintressen, till exempel att en föreslagen utbildning har
organisatoriska kopplingar till den skola eleven går i eller till företag och organisationer som
skolan samarbetar med. Det är viktigt att eleven får information om prognoser och
bedömningar av hur arbetsmarknadens behov av arbetskraft ser ut och kommer att utvecklas.
Eleven själv har att väga samman arbetsmarknadsinformationen med övriga faktorer i ett
välgrundat och genomtänkt beslut. Eleverna behöver dock få hjälp att analysera och formulera
sina intressen och behov, insikt om olika möjligheter att uppnå individuella mål, samt hjälp att
fatta väl underbyggda val (Skolverkets allmänna råd och kommentarer 2013).

För att tillgodose elevens behov av studie- och yrkesvägledning behöver studie- och
yrkesvägledare, lärare och rektor arbeta tillsammans utifrån olika ansvarsområden.
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Lärare, Rektor

nge ett citat
dokumentet eller sammanfat

från

VAR KAN DU HITTA INFORMATION OM YRKEN OCH
UTBILDNINGAR?
I anslutning till SYV-expeditionerna ligger SYV-biblioteket (C124) där du själv kan hitta
information. En del informationsmaterial delas ut i samband med SYV-information i
klasserna.


Anmälningsmaterial, utbildningskataloger och en del utbildningsbeskrivningar, vilka
innehåller utförligare information om kurser och utbildningsprogram.



Utbildningar i gymnasieskolan, inom vuxenutbildningen, högskola och universitet,
yrkeshögskola, folkhögskola, internutbildningar etc.

 Praktik och arbete.
 Studier och arbete i utlandet.


Arbetsmarknadsfrågor.



Sociala frågor som t ex studiefinansiering, bostadsfrågor, stipendier och kulturfonder
(ytterligare information i dessa frågor ges av skolans kurator).

Information om gymnasieutbildningar hittar du i Programväljaren, Riksväljaren och på
Skolverkets hemsida. Information om högskoleutbildningar och andra frågor som berör
högskolestudier hittar du på Högskoleverkets hemsida under rubriken Antagning.
Välja yrke innehåller aktuell information om högskoleyrken, utbildning och arbetsmarknad.
För information om utbildningar inom Yrkeshögskolan respektive Folkhögskolan får du den
bästa och mest aktuella informationen på respektives hemsida. I SYV-biblioteket finns också
ett flertal tidskrifter och broschyrer från olika företag och utbildningsanordnare.
OBS! Länkar till ovan nämnda hemsidor hittar du på nästa sida.
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DATA-BASER
Du kan själv ta fram information på Internet om olika utbildningar, högskoleprovet och
studiesociala frågor. Exempel på länkar:
Kurser och utbildningar inom gymnasieskolan www.skolverket.se, www.utbildningsinfo.se
och www.tremedia.se
Information om utbildningar efter gymnasieskolan:
Alla högskoleutbildningar i Sverige presenteras av Högskoleverket på Internet-adressen
www.antagning.se
Information om utbildningar inom Yrkeshögskolan hittar du på: www.yhutbildningar.se
Information om folkhögskoleutbildningar i Sverige finns på www.folkhogskola.nu
Arbetsmarknadsstyrelsen AMS har också en adress där du kan få information om alla
utbildningar i Sverige och t ex arbetsmarknadsutsikter www.ams.se Välj att gå in på
Yrken/studier och vidare till t ex utbildningar. Du kan även göra olika tester på deras program
Där finns verktyg för jobbsökande och annan viktig information när du ska söka jobb. Där får
du tips på hur du ska skriva ansökningar, göra tester, träna intervjufrågor och se filmer och
bildspel om olika yrken.
Här kommer exempel på fler bra länkar:
Sidor där det finns samlat utbildningar på eftergymnasial nivå i Sverige:
www.studentum.se, www.saco.se Här kan du ansöka om studiemedel, eller t ex se när dina
pengar kommer: www.csn.se

BIBLIOTEKET
SYV-NYTT/
SYV Biblioteket

På Folkbiblioteken i Gällivare och Malmberget finns böcker
som bl.a. presenterar yrkesskildringar.
I C 124 finns ett syv bibliotek med kataloger och broschyrer till
de flesta universitet/högskolor. I korridoren utanför SYVexpeditionerna finns en anslagstavla med aktuell syoinformation om t ex ansökningstider och nya utbildningar mm.
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ARBETSPLAN LÄSÅRET 2019/20
HT -19

Ansökningstider (senast):
Högskoleprov ht -19 – Provdag söndag 20 oktober 2019
Anmälan 15 augusti – 2 september 2019
Högskolans program och kurser med start vt 2020
Ansökan senast 15/10 2019 till de flesta.
Övriga utbildningar, sök i aktuella utbildningskataloger och på Internet.

Årskurs 1

Löpande under läsåret: studieplaneringar, enskilda vägledningssamtal,
gruppvägledning, informationer mm

Augusti/
September

Ansökningar om byten av program/kurser, omläsningar/prövningar.
Möten med nya elever och vårdnadshavare. Programbyten som medför
eventuella kurskonverteringar (yrkesprogram/högskoleförberedande
program).

Oktober

Högskoleprov – söndag 20 oktober 2019

November/
December

SYV-information inför val till högre årskurs. Programmens
inriktningar, kurser inom individuella val och i förekommande fall även
kurser inom programfördjupningen. Enskilda vägledningssamtal.

Årskurs 2

Löpande under läsåret: studieplaneringar, enskilda vägledningssamtal,
gruppvägledning, informationer mm.

Augusti/
September

Ansökningar om byten av inriktning, kurser inom programfördjupningar och individuella val, omläsningar/prövningar, utökade
kurser. I förekommande fall möten med nya elever och vårdnadshavare.
Ev. programbyten som medför eventuella kurskonverteringar (yrkesprogram/högskoleförberedande program).

September

Information om Högskoleprovet och anmälan.

Oktober

Högskoleprov – söndag 20 oktober 2019

November/
December

SYV-information inför val till högre årskurs. Information om
högskolestudier, yrkeshögskolan och annan vidareutbildning efter
gymnasieskolan, antagningsbestämmelser mm.

Årskurs 3-4/
Avgångsklasser

September

Löpande under läsåret: studieplaneringar, enskilda vägledningssamtal,
gruppvägledning, informationer gällande behörigheter,
antagningspoäng mm.
Information om Högskoleprovet och anmälan
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Oktober

Tisdag 8 oktober 2019 – Studieresa till Luleå Tekniska Universitet för
intresserade elever i avgångsklass. Samråd sker med mentorer. Mer
information i vecko-nytt i god tid innan.
Högskoleprov – Söndag 20 oktober 2019

December/
Januari

Information om högskolestudier, yrkeshögskolan och annan
vidareutbildning efter gymnasieskolan, antagningsbestämmelser mm.

Introduktionsprogrammen/IM
Elever som går på introduktionsprogrammen kallas till info och
enskilda vägledningssamtal under läsåret.
Aktiviteter som inte finns införda i kalendariet meddelas i Vecko-nytt.
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ARBETSPLAN LÄSÅRET 2019/20
VT 2020

Ansökningstider (senast):
Till gymnasieskolan åk 1, ansökan i början av februari med skolstart ht 2020
Inriktning, program fördjupning/ yrkesutgång, individuella val inför åk 2
och åk 3 på gymnasiet, ansökan i början av februari
Högskoleprov vt 2020 – Provdag lördag den 4 april 2020
Anmälan 15 januari – 3 februari 2020
Högskolans program och kurser med start ht 2020.
Ansökan senast 15 april 2020 till de flesta.
Övriga utbildningar, sök i aktuella utbildningskataloger och på Internet.

Årskurs 1

Löpande under läsåret: studieplaneringar, enskilda vägledningssamtal,
gruppvägledning, informationer mm

Januari/
Februari

Fortsatt information och genomgång av ansökningsförfarandet (Dexter)
inför valet till åk 2. Information om högskolestudier, yrkeshögskolan
och annan vidareutbildning efter gymnasieskolan, antagningsbestämmelser mm.

Mars/April

Under denna tid prioriteras eleverna i avgångsklass vad gäller tid för
enskilda vägledningssamtal.

April

Högskoleprov – Lördag 4 april 2020

Årskurs 2

Löpande under läsåret: studieplaneringar, enskilda vägledningssamtal,
gruppvägledning, informationer mm

Januari/
Februari

Information och genomgång av ansökningsförfarandet (Dexter)
inför valet till åk 3. Information om högskolestudier,
yrkeshögskolan och annan vidareutbildning efter gymnasieskolan,
antagningsbestämmelser mm.

Mars/April

Under denna tid prioriteras eleverna i avgångsklass vad gäller tid för
enskilda vägledningssamtal.

April

Högskoleprov – Lördag 4 april 2020

Årskurs 3/
Avgångsklasser

Februari

Löpande under läsåret: studieplaneringar, enskilda vägledningssamtal,
gruppvägledning, informationer gällande behörigheter,
antagningspoäng mm
Under februari hoppas vi kunna erbjuda intresserade elever i åk 3 och 4
möjlighet att delta i en besöksresa till Nolia Karriär - Utbildning och
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rekrytering. Samråd sker med mentorer.
Februari/Mars

Information om högskolestudier, yrkeshögskolan och annan
vidareutbildning efter gymnasieskolan, ansökningsförfarandet, csn mm.

Mars/April

Under denna tid prioriteras eleverna i avgångsklass vad gäller tid för
enskilda vägledningssamtal.

April

Högskoleprov – Lördag 4 april 2020

IM

Elever som går på introduktionsprogrammen kallas till info och
enskilda vägledningssamtal under läsåret.
Aktiviteter som inte finns införda i kalendariet meddelas i Vecko-nytt.

SYV- PERSONAL

SYV-biblioteket och SYV-expeditionerna ligger i C-huset,
plan 1

Studie- och yrkesvägledning för
elever på program:

Studie- och
yrkesvägledare

BA, EK, HA, SA

Jeanette Stenström, STJE
e-post: jeanette.stenström@lapplands.se

Studie- och yrkesvägledning för
elever på program:

Vik. Studie- och
yrkesvägledare

FT, IM, TE, VO

Monika Potkanska, POMO
e-post: monika.potkanska@lapplands.se

Studie- och yrkesvägledning för
elever på program:

Studie- och
yrkesvägledare

EE, IN, NA, VF

Erika Larsson, LAER
e-post: erika.larsson@lapplands.se

Telefon
C 124a
0970-818 470
Telefon
C 125
0970-818 459
Telefon
C 120
0970-818 460

För gymnasiesärskolans elever finns alla studie- och yrkesvägledare behjälpliga.
Vi svarar i telefon under dagtid, men kan vara svåra att nå under vissa perioder. Lämna därför
gärna ett meddelande i brevlådan utanför dörren. Du kan även skicka e-post så kontaktar vi
dig så snart vi kan.
Verksamhetsplanen för studie- & yrkesvägledning (SYV) på Välkommaskolan, Lapplands
gymnasium lå 2019/20 finns tillgängligt för alla att läsa på Välkommaskolans hemsida och på
syv-exp.

VÄLKOMMEN
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