
Protokoll från 22/11 2021 
Dagen startade med att se inspelat material från slutkonferens #Vägled där Cecilia Brunosson, Carina 
Gillisson och Charlotte Bergstedt presenterade vad piloterna i projektet arbetat fram för resultat. 

Därefter frukostfika och mingel. 

Charlotta Granath presenterade många bra ”att tänka på” ang. huvudmannaplan, valkompetens och 
hur man gör studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar. Charlottas presentation har ni som 
deltog under förmiddagen fått skickat via mejl. Boken kommer att skickas till er skola, om ni inte 
uppgett adress till Sara Hägglund kontakta henne.  

Lunchen intogs på valfri plats men många slog följe och vi fick en trevlig stund tillsammans där både 
erfarenheter och personliga upplevelser delades.  

Eftermiddagens schema 

 

• Kompetensgallerian har en kort presentation (20 min) 

• Fika med kaka 

• Hur är läget på era arbetsplatser som syv?  

• Hur vägleder ni på er enhet? Snäva och vida vägledningen, likheter och olikheter med  

• Hur kan vi väcka elevernas/studenternas intresse för olika yrken? 

 

Många bra och konkreta förslag kom upp till ytan men det som vi alla var enade om är att dessa 
träffar är mycket viktiga. 

Jessica informerade om Kompetens Gallerians upplägg och deras olika tematiska dagar som är 
återkommande under året. Deras kontakter med olika branscher och hur de arbetar med validering. 

Läget på arbetsplatser, i och med uppslutningen på denna träff tolkar vi att alla har mycket att göra 
och att tid är det ont om. Det bekräftades även i samtalen som hölls runt borden. Det är många olika 
delar som plockas in i studie- och yrkesvägledning som vi förväntas att hålla koll på. 
Arbetssituationen var dock olika på de olika utbildningsstadierna och vägledning utförs på olika sätt. 
Många arbetar mer med den smala vägledningen och ser att det kan vara svårt att hinna med att gå 
ut i klass. Vi har även många vakanta platser som ökar arbetsbelastning för andra och deltidare som 
känner att de inte räcker till. 

Sista frågan kom att handla om att ett bättre samarbete måste till inom kommunen. Grundskolan har 
ett önskemål om programPRAO för grundskolans elever på gymnasiet och i övrigt lyftes olika mässor 
och att branscher måste bjudas in så att elever och studenter kan få kunskap om yrken. Vi kopplade 
åter till vår inledande punkt, KompetensGallerian men även MDH har vissa arrangemang och vi 
önskar en bättre marknadsföring av det som anordnas. 

Fortsatta möten.  

Detta möte var grundskolan ansvarig för och vi sågs på Jobbcirkus som numer är Grundskolans 
”näste”. Vi är glada att så många deltog och det var trevligt att träffas ”in Real”. 



Vidare träffar. MDH vill gärna arrangera en träff i höst när de landat lite i sin organisation men till i 
vår kommer #Vägleds arbetsgrupp som hitintills kallats Expertgrupp vara ansvariga att arrangera. 
Expertgruppens namn kom till för att i projektet #Vägled så var vi den grupp som bestod av studie- 
och yrkesvägledare samt Marica (KompetensGallerian) de som var experter på just vägledning. Nu 
kanske vi kommer att få ändra namn då vi alla i detta forum är Experter. I vår arbetsgrupp har vi 
representanter från grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.  

En liten push! Passa på att delta på Region Sörmlands träffar som anordnas av MDH under året. 
Genom samverkan kan vi vidga våra perspektiv. 

Väl mött. 
Hälsar vi på Grundskolan. 
Deltagare under dagen var: 

Grundskolan: 

Fristadsskolan Charlotte, Årbyskolan AnnSofie och Åsa (som snart flyttar till Grillska), Gökstenskolan 
Therese, British Junior Sanna och Helen, Skogstorpskolan Gizem. 

Gymnasiet: 

Rinman Helena och Sofia, Rekarne Monika, KunskapsCompaniet Bea, Grillska Anne, Zetterberg Lena 

MDH: 

Caroline 

Vuxenutbildningen 

Esteban och Tina 
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