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Syfte 

Björknäsgymnasiets lokala aktivitetsplan för studie- och yrkesorientering bygger på 
Bodens Kommuns Huvudmannaplanen för Studie- och Yrkesvägledning men sett ur 
ett gymnasieperspektiv. Den ser till hela Bjöknäsgymnasiets verksamheter. Planen 
upprättas dels utifrån vårt uppdrag så som det formuleras i nationella och lokala mål, 
dels utifrån de för verksamheten gemensamma utvecklingsmålen. 
 

Uppdrag  

Skollagen (2010:800) ställer krav på studie- och yrkesvägledning. I skollagen (2kap 
29§) framgår att elever ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras 
behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan 
tillgodoses. Studie- och yrkesvägledning ska syfta till att ge eleven neutral och 
opartisk vägledning samt stöd i att utforska sina intressen, möjligheter och eventuella 
hinder relaterat till framtida studie- och yrkesval. 
 
I LGY11 står att Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska 
skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. 
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och 
rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid 
mening stor betydelse. Gymnasiets uppdrag, så som det formuleras i GY11, ställer 
tydliga krav på samverkan, inte bara inom vår egen verksamhet utan också med vår 
omvärld.  
 
Ett av gymnasiets mål är det man kan läsa i Skolverkets allmänna råd – Arbete med 
studie- och yrkesvägledning: För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl 
övervägda beslut behöver eleven ofta stöd av en väl planerad studie- och 
yrkesvägledning. Den ska genomföras på ett professionellt sätt och vila på 
vetenskaplig grund. I huvudmannaplanen kan man också läsa att syftet med 
huvudmannaplanen är att alla elever ska få en likvärdig vägledning, var de än befinner 
sig i kommunen. 
 

Ansvarsfördelning 

För att uppnå syftet med planen måste flera aktörer samarbeta och 
ansvarsfördelningen tydliggöras detta för att visa på vinster med att integrera studie- 
och yrkesvägledning i undervisningen och se den som hela skolans ansvar. Att stärka 
elevernas kunskaper om arbetslivet är också en viktig del i utbildningen. 
Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. 
Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever 
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kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och 
yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning 
som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att 
utveckla elevens självkännedom. 
 

Huvudman 

Huvudmannen ska ha god kännedom om målen för studie- och yrkesvägledningen 
och har huvudansvaret för att den genomförs i enlighet med målen. Vid organisation 
och resursfördelning säkerställs att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning 
kan tillgodoses (Skolverket, 2013). 
 

Rektorer 

Rektorernas roll som pedagogiska ledare kan inte nog poängteras för att hela 
Björknäsgymnasiet ska ta ansvar för studie- och yrkesvägledningen. 
Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning i Bodens kommun skall vara väl 
förankrad i alla verksamheter inom Björknäsgymnasiet.  Rektorerna ansvarar för att 
utarbeta rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och 
yrkesvägledningen vid Björknäsgymnasiet. Samt fördelar ansvaret för studie- och 
yrkesvägledningsuppgifterna mellan personalen vid Björknäsgymnasiet och ger 
förutsättningar för samarbete mellan dessa. Rektorerna ansvarar även för att studie- 
och yrkesvägledning sker kontinuerligt under studietiden, integrerat i utbildningen 
samt ser till att eleverna erbjuds vägledningssamtal (Skolverket, 2013). 
 

Studie- och yrkesvägledare 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som 
studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp. 
Studie- och yrkesvägledarens roll är central i arbetet med information, vägledning och 
i viss mån även undervisningen inom området. Vägledaren kan till exempel ingå i ett 
arbetslag tillsammans med lärare och samarbeta kring undervisningen så att elevens 
omvärldskunskap utvecklas. 
 

Pedagoger 

I vid bemärkelse ska lärarna i sin undervisning uppmärksamma eleverna på olika 
studie och yrkesval. Varje skola ska ha en egen aktivitetsplan för hur arbetet ska 
bedrivas och implementeras gällande vägledning till eleverna så att elevernas intresse 
och förmågor stärks och utvecklas.  De entreprenöriella förmågorna, som bör vara en 
naturlig del av varje lärares arbetssätt, ligger i fokus och ska aktivt bidra till elevens 
utveckling. Kunskaper om arbetsmarknaden ska fördjupas. 
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Mål för studie- och yrkesvägledning vid 
Björknäsgymnasiet 

Effektmål 

 Ökad genomströmning i gymnasieskolan.  

Resultatmål 

 Studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar.  

 Elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses.  

 Arbetet i skolan baseras på ett normmedvetet/normkritiskt förhållningssätt.  

 Eleven är medveten om att skolprestation har betydelse för framtida yrkesval. 

 Eleven upplever att de har goda förutsättningar att fatta väl avvägda val inför 

framtida utbildning och yrkesliv  

 Eleverna upplever att de kan påverka sin framtid detta medför att valen 

upplevs positivt. 

 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ökar ytterligare.  

 Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv 

 

Uppföljning och utvärdering 

Studie- och yrkesvägledningen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ingår 
som en del i den årliga kvalitetsrapporten för Björknäsgymnasiet. Där varje rektor 
ansvarar för att uppföljning och utvärdering av målen för Björknäsgymnasiets lokala 
aktivitetsplan genomförs på varje sektor. Rektor sammanställer sektorns utvärdering. 
Den lokala aktivitetsplanens mål följs upp med olika mätmetoder kontinuerligt under 
läsåret samt utvärderas vid läsårets slut. Utifrån resultaten uppdateras planen samt en 
åtgärdsplan utformas vid eventuella brister. 
 

Mätmetoder 

Elevenkät 
Personalenkät 
Intervjuer 
SKL – öppna jämförelser, gymnasieskolor 
 
Genom att kontinuerligt kompetensutveckla både studie- och yrkesvägledarna samt 
pedagogerna håller Björknäsgymnasiet sig uppdaterad vad gäller arbetslivet och de 
bristyrken som enligt prognoser kommer att finnas. 
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Genom uppföljning, utvärdering och systematisering så kommer Björknäsgymnasiet 
och dess pedagoger att främja för ett gymnasium som arbetar intensivt med att vidga 
elevernas perspektiv samt öka deras medvetenhet och valkompetens inför deras 
framtida val, allt för att utveckla och öka elevens självkännedom.  

Fokuseringsområden 

För att nå en likvärdig studie- och yrkesvägledning vid Björknäsgymnasiet ska fokus 
ligga på: 
 
1. Skolans styrdokument  

2. Lokal aktivitetsplan för studie- och yrkesvägledning ska utformas – som är 

kvalitetssäkrad mot målen samt uppsatta mätpunkter. 

3. Systematiskt kvalitetsarbete –i syfte att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla 

studie- och yrkesvägledningen utifrån elevernas behov och personalens behov av 

kompetensutveckling.  

4. Samverkan - Björknäsgymnasiet har ett väl uppbyggt nätverk med arbetslivet 

(programråd), universitet/högskolor, arbetsförmedlingen. 

5. Övergångar - En aktivitetsplan upprättas för det organiserade samarbetet mellan 

gymnasiet och grundskolan.  

6. Aktivitetsplan - Alla sektorer vid Björknäsgymnasiet ska ta del av den lokala 

aktivitetsplan som finns för Björknäsgymnasiet. Där det tydligt framgår hur beskriver 

hur Björknäsgymnasiet ska nå målen i styrdokumenten. Aktiviteterna ska genomföras 

kontinuerligt i alla ämnen och i alla årskurser. Inslagen ska vara planerade och skapa 

en helhet.  

 
Aktivitetsplanen ska tydligt ange: 
 
• Vilka aktiviteter som ska genomföras  

• Vilka årskurser som är aktuella för de olika aktiviteterna  

• Vem som ansvarar för att aktiviteterna genomförs  

Exempel på hur Björknäsgymnasiet kan jobba 

Entreprenörskap/entreprenöriellt lärande och samverkan skola-arbetsliv. 

Björknäsgymnasiet 

Programråden på yrkesprogrammen har en bred representation från branschen. 
Samverkan är nödvändig för att öka kunskapen om vilka kompetenser som krävs 
inom olika yrken.  APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt praktik på arbetsplatser 
bidrar till ökad kunskap om olika yrkesgrupper. 
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College där branschen ansvarar för styrgrupp och arbetsgrupp skapar engagemang för 
att eleverna ska bli anställningsbara efter sin gymnasieexamen. 
Eleverna blir uppdaterade på vilken vidareutbildning som krävs för fortsatta studier. 
Eleverna på gymnasieskolan besöker högskola samt utbildningsmässor. 
 

Att integrera SYV-frågor i undervisningen  

Några tips:  

• Skriv CV och personligt brev på moderna språk  
• Ämnesövergripande/temaarbeten  
• Studiebesök alternativt att fler personer kommer till skolan och pratar om sina yrken  
• Bygg upp bättre samarbete med näringslivet sök stöd i att få kontakter med 
näringslivet. 
• Eleverna kan skriva CV i samarbete med företag/arbetsgivare som ger respons på 
deras CV och personliga brev  
• Få besök av personer som jobbar inom områden som har anknytning till skapande 
verksamhet  
• Koppla in personer från arbetslivet som kommer till skolan och berättar om 
kunskaper från skolan som används i arbetslivet. Förslag på yrken som kan vara 
aktuella: bilmekaniker, sjuksköterskor, butikspersonal, men ta även in mer ovanliga 
yrken. Detta samarbete bör omfatta alla elever, men kan fånga omotiverade elever 
speciellt. Små samtalsgrupper skulle kunna ge utrymme för att ställa frågor 
• Jobbannonser, läsa och skriva  
• Skriva om ”mitt drömyrke”  
• Fler studiebesök och bättre samarbete med olika företag  
• Få in fler aktörer från kultur och mediebranschen  
• Näringslivet skulle kunna ha någon form av tävling där eleverna själva får designa, 
uppfinna något som just det företaget har behov av  
• Fler studiebesök på arbetsförmedlingen och på olika arbetsplatser  
• Titta mer på statistiken-yrke-lön-utbildning  
• Utveckla arbetsområden tillsammans med studie- och yrkesvägledaren där vi får in 
inslag som berör studie- och arbetslivsfrågor  
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