
Anteckningar från SYV-nätverket 

 Lisa Ekberg meddelade att hon avslutar sitt jobb som skolchef och därmed kommer inte vara 

med i detta nätverk. 

 

 Diskussioner om praktikverktyget 

o Studie- och yrkesvägledarna i nätverket anser att verktyget inte är förankrat i 

kommunerna. 

o Man önskar att grundskolestudiervägledarna i Skövde kan berätta om verktyget då 

de har arbetat i verktyget. 

o Man diskuterade om praktikverktyget underlättar det administrativa arbetet samt 

genererar fler platser till respektive skola? 

o Verktyget verkar inte vara det man efterfrågar. 

 

 Hur ska syv-nätverket fungera? 

Frågor som ska till skol- och utbildningscheferna för beslut ska gå via skol- och 

utbildningschefs representant. Nätverket själva får styra de övriga rollerna. Diskussion 

fortsätter i gruppen vid nästa nätverksträff den 7 april. 

 

 Programkatalogen: 

Frida upphandlar programkatalogen och önskar syv-nätverket hjälper vid bedömning av 

anbuden. Fick okej från nätverket att de är bollplank i upphandlingen. 

 

 Syv-vux: 

Det saknas representant av studie- och yrkesvägledare inom vuxenverksamheten. Nätverket 

tycker att ”vux” ska vara med och att den representanten ska vara från en kommun som inte 

är representerad i nätverket nu.  Frågan lyfts till skol- utbildningscheferna och de får utse en 

representant. 

 

 Betygen: 

Studie- och yrkesvägledarna har sett en tendens att meritvärdet förändras otroligt mycket 

under vårterminen.  Nätverket önskar att detta lyfts till skol- och utbildningscheferna. Bör 

detta tittas närmare på? 

 

 Tips och idéer, nätverket delar med sig till kollegor 

o Tips på broschyr som Skövde kommun har tagit fram ang. skola-arbetsliv. Louise 

Gidlund skickar ut folder till nätverket.  

o Tips är att tittat på Lidköpings kommun studie-yrkesvägledning verksamhetsplan, 

finns på Lidköping kommuns hemsida. 

 

 Diskussion om nästa studie-yrkesvägledarträff  

o Vägledning av nyanlända- Vägledningsträff med fokus på likvärdig vägledning. 

 Önskar fokus på samtalet. Anna Sanden kollar med en föreläsare Åsa 

Sundelin. 

 Frida Jolsgård lyfter frågan om budget för dagen till skol- och 

utbildningscheferna 



 Om man ska ha tema nyanlända så ska vi bredda inbjudan utöver alla studie- 

yrkesvägledare på grundskolan, gymnasiet och vux till att även bjud in IM 

rektorer och KAA. 

o Kollegialt lärande (workshop) är bra om det är med på alla träffar. 

o Arbete med omotiverade elever skulle kunna vara en framtida träff. Martin Hugo, 

Högskolan i Jönköping är en bra föreläsare. 

 

 Nästa nätverksträff 7 april i Skövde 8.30-12.00 i Skövde. Frida bokar lokal. 

 

 

 

 

 

 

 


