
INSPIRATIONSDAG FÖR STUDIE- OCH 
YRKESVÄGLEDARE I SÖRMLAND 

Välkommen till Region Sörmlands och Mälardalens  
Kompetenscentrum för Lärandes (MKL) digitala inspirationsdag! 

Syftet med inspirationsdagarna är i huvudsak att ge utrymme för studie- och yrkesvägledare att 
dela erfarenheter och inspirera varandra avseende hur elever förbereds inför kommande studie- 
och yrkesval. Vid detta tillfälle ges en inspirationsföreläsning av Charlotta Granath. I den 
interaktiva föreläsningen varvas teori med praktik och deltagarna får möjlighet att vara aktiva 
genom diskussioner och erfarenhetsutbyten med syfte att skapa ett långsiktigt arbete där hela 
skolan är med.  

• Hur går det till att bygga ett hållbart och strukturerat arbete avseende skolans studie- och
yrkesvägledningsuppdrag där all personal är med i arbetet?

• Vad innebär uppdraget för olika personal i skolan? Vad ingår och hur ska det genomföras?
• Olika steg för implementering av uppdraget studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.
• Exempel på övningar för skolans personal för att nå ökad förståelse kring uppdraget.
• Undervisningsexempel i flera ämnen och övningar för mentorstid.

Charlotta Granath är förstelärare och lärarutbildare. Charlotta undervisar i SO-ämnen på Stiftelsen Viktor 
Rydbergs skola och på lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Hon är även Skolambassadör för EU, 
föreläsare, läromedelsutvecklare och författare till böcker om demokrati, studie- och yrkesvägledning, 
mänskliga rättigheter, digital kompetens och källkritik. 

Villkor för att få delta i den kostnadsfria inspirationsdagen är att du deltar hela dagen. Alla 
deltagare som deltar hela dagen får ett exemplar till skolan av Charlottas bok Studie- och 
yrkesvägledning - hela skolans ansvar. Läs mer om boken här. 

Datum och tid 

Måndagen den 22 november kl. 9.00-15.00. (Lunch kl.12.00-13.00). 

Program 
• Region Sörmland, Carina Gillisson om #Vägled
• Charlotta Granath
• Utvärdering

Anmälan sker senast den 15 november här 

Träffen sker digitalt och länk till inspirationsdagen skickas ut en vecka innan.  Sara Hägglund och Anna 
Haglund från Mälardalens högskola håller i träffen.  

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/studie-och-yrkesvagledning-hela-skolans-ansvar-9789152356074/
https://forms.office.com/r/wReG9HC7BV

	Villkor för att få delta i den kostnadsfria inspirationsdagen är att du deltar hela dagen. Alla deltagare som deltar hela dagen får ett exemplar av Charlottas bok Studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar. Läs mer om boken här.

