
Inspirationsdag för SYV:are 22 nov, text från chatten 
 
Målen för Tullängsskolans gymnasiums handlingsplan. Vad tycker ni? 

• Bra mål mycket relevanta 
• Bra/viktigt att lyfta vikten av en gymnasieexamen! :) 
• Andra alternativ än gymnasieprogram behöver utvecklas ytterligare. T.ex. 

lärlingsanställningar. 
• Studie- och yrkesvägledning behöver läggas in i skolans timplan. 
• Håller med 
• överensstämmer nog ganska väl med hur det ser ut idag. 
• Håller med om allt! Gällande sista punkten så instämmer jag med 

ovanstående att studie- och yrkesvägledning behöver in i timplanen 
• Bra att tydliggöra att uppdraget är hela skolans uppdrag samt att det behöver 

in redan i kvalitetsplan och lyftas i personalgruppen. 
• Vore bra om det inte bara pratades om att det är viktigt, utan att det faktiskt 

ges i uppdrag av rektorn att det är hela skolans ansvar 
• Jätteintressant! Nu återstår bara en pedagogik för att få med lärare och 

skolledningen "på tåget". 
• När det gäller kostnader så ser våra styrande ofta så kortsiktigt. Om man 

satsar mer resurser i skolan lönar det sig på lång sikt. 
• Det Anders skrev i förordet att det spelar stor roll om social bakgrund mm så 

kan jag bara hålla med om att det är något vi brottas med. Elever påverkas av 
både vårdnadshavare och lärare. Blir ibland en uppförsbacke när man pratar 
som syv 

• Att resultatet för ökad förståelse hos hela arbetsgruppen inte är det viktiga -
utan att det är vägen dit som är av avgörande betydelse! :-) 

• Allt är viktigt, har turen att jobba på en arbetsplats där man jobbar aktivt med 
SYV-insatser sedan tidigare (ny på jobbet). Jättekul! Men självklart så går det 
att utveckla vidare. 

 
Vad behövs för att få ett hållbart och strukturerat arbete avseende skolans 
studie- och yrkesvägledningsuppdrag där all personal är med i arbetet?  
 
Har du några speciella nycklar för detta arbete? 

• avsatt tid verkar vara avgörande för att få till arbetet. 
• att få med framför allt rektor för att kunna driva frågorna i resten av 

arbetslagen 
• Skolledare behöver få utbildning om SYV på rektorsutbildningen 
• ansvaret bör sitta över rektorsposten och sedan föras vidare av rektor. 
• Att inte nöja sig med kartläggning utan även avsätta tid för uppföljning och 

planering framåt för att det ska bli strukturerat och ingen "happening” 
 
Synpunkter om föreläsningen: 

• Vilka intressanta frågor för eftermiddagen. Hoppas få ta del av det trots att jag 
tabbat mig med tiden. 

• Tack Charlotta, superbra! 



• Mycket bra presentation, jag kommer ta med många bra uppgifter och 
exempel du gett. Statistiken är något jag kommer visa för både kollegor och 
elever 

• Jättebra exempel, kan ha användning för i princip alla :) 
 

 


