SYV på Gripsholmsskolan
Gripsholmsskolans högstadium är under uppbyggnad och har läsåret 2016/2017 sina
första elever i årskurs 9. Skolans studie- och yrkesvägledare anställdes i maj 2016 på
25 %. Studie- och yrkesvägledaren innehar examen från Lärarhögskolans studie- och
yrkesvägledarprogram. SYV ingår i skolans elevhälsoteam och i högstadiets arbetslag
samt ansvarar tillsammans med en lärare för att leda högstadiets elevkår.
SYV inledde sitt arbete på skolan i maj 2016 med att hålla ett informationsmöte om
gymnasiet för elever och föräldrar i dåvarande år 8 (nuvarande år 9). Från höstterminen
2016 utökades SYV-tjänsten till 50 %. Vid läsårets start höll SYV en presentation för alla
lärare kring studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar och gav exempel på hur
man kan integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen.
SYV har under detta läsår i första hand prioriterat eleverna i 8 och 9 som är de som står
närmast att välja till gymnasiet. SYV har egna lektioner med ovan årskurser varje vecka
kring ”Kunskap om mig själv, kunskap om valalternativen samt valkompetens”.
Utöver lektionerna med SYV har eleverna i årskurs 8 och 9 fått en föreläsning av
Arbetsförmedlingens prognoschef, fått lyssna till en kariärrcoach samt besökt
Gymnasiemässan i Älvsjö med sina mentorer och SYV.
SYV har även anordnat en ”minimässa” på skolan där kommunala och fristående
gymnasieskolor informerade eleverna i år 8 och år 9 om sina skolor och utbud.
Eleverna i år 9 ges möjlighet att gå på upp till fem ”prova-på-dagar” på olika
gymnasieskolor och olika program vilket samordnas av SYV.
Elever och föräldrar kan under hela läsåret boka tid för samtal med SYV oavsett vilken
årskurs eleven går i. Eleverna i år 9 har alla haft enskilda inbokade vägledningssamtal
med SYV under hösten. Från vårterminens start har SYV bytt arbetsrum och flyttat upp till
högstadiet med syfte att underlätta för eleverna att komma på mer spontana obokade
vägledningssamtal också.
SYV har sedan föräldramötet i maj (med nuvarande år 9) informerat föräldrarna löpande
via skolans kommunikationsplattform Schoolsoft. Utöver det har SYV kontakt med
föräldrar via telefon och mail och enskilda inbokade möten.
SYVs arbete med övriga årskurser under läsåret 16/17:

SYV har under hösten träffat alla övriga klasser på skolan och deras klasslärare (från
förskoleklass-uppåt) och hållit en lektion med rubriken ”Vad vill du bli när du blir stor?” vars
innehåll har kunnat integreras av lärarna i olika ämnen; tex svenska och So.
Eleverna i år 7 och 8 har prao i maj detta läsår. Prao kommer att för- och efterarbetas av
lärarna och SYV i samarbete och integreras i olika ämnen.
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