
Utbildningspaketet skola – arbetsliv 
 
 
 
Beskrivning av utbildningsupplägg:  
 
 

Bakgrund 

På Frillesåsskolan finns en stark vision att förbereda våra elever för framtiden och en ökad 

måluppfyllelse. Vi vill att när eleverna lämnar grundskolan ska de vara rustade för att göra 

väl underbyggda val kring sin framtid. För att uppnå dessa mål måste vi aktivt och 

målmedvetet arbeta med den röda tråden och progressionen hela vägen från förskoleklass 

upp till årskurs 9. Det handlar om att vi måste synliggöra alla möjligheter som väntar våra 

elever. 

 

Vi har under många år arbetat aktivt med både studiebesök, PRAO, besökt 

Gymnasiemässan, bjudit in föräldrar som berättat om sina yrken osv men nu känner vi att 

vi behöver systematisera och få en röd tråd med en progression. 

 

Aktivitetsplan 

F-åk 3 

Idag jobbar vi på följande sätt: 

• Tema yrken årskurs 1 – intervjuar någon i familjen vilket yrke den har och vad det 

innebär 

• Tema närmiljön årskurs 1- vilka arbetsplatser finns i vårt närområde och vilka 

yrken finns det på arbetsplatserna 

• Tema rymden årskurs 1– lära sig mer om vilka yrken som arbetar med rymden  

• Studiebesök på Äskhults by årskurs 3 - lära sig mer om vilka yrken det fanns förr 

och vilka som finns kvar idag och varför de är viktiga. Vi tittar också på hur dessa 

yrken har förändrats. Vilka yrken jobbar de som arbetar på Äskhultsby idag? 

Intervjua under studiebesöket, ta kort och filma. 

• Studiebesök på Varbergs fästning årskurs 3 (kan variera med årskurs) - samma som 

Äskhults by 



• Studiebesök på Stättared (årskurs kan variera)- samma som Äskhults by 

• Föräldrabesök i årskurs 1-3 där föräldrarna berättar vad de arbetar med och hur en 

dag kan se ut. 

• Besök på brandstationen på fritids - lär sig mer om hur det är att arbeta som 

brandman och hur man utbildar sig till brandman. 

• När vi läser skönlitterära böcker tillsammans pratar vi om de yrken som dyker upp i 

böckerna och vad de innebär. Vet vi inte får vi ta reda på det tillsammans 

• Fritids genomför projektet Tivoli i årskurs 2 och då lär man sig mer om vilka yrken 

som arbetar på ett tivoli 

 

Detta är vår målsättning: 

• Arbeta mer metodiskt med för- och efterarbetet vid studiebesök, filmer och 

liknande 

• Arbeta mer metodiskt att få eleverna att bli mer medvetna om sig själva, relationen 

mellan mig själv och olika val och genomföra beslut. Vilka styrkor och svagheter 

har jag? 

• Fritids startar ett projekt där man tillsammans med skolköket jobbar med ett mer 

variationsrikt mellanmål där man då lär sig hur man jobbar som 

kock/kallskänka/storkök 

Åk 4-6 

Idag jobbar vi på följande sätt: 

• Samarbete med Teater Halland där eleverna i årskurs 6 hjälper till att göra kulisser 

till teaterföreställningar 

• Vi arbetar med materialet ”Vårt samhälle” från Ung Företagsamhet i årskurs 4 – lär 

oss mer om olika yrken i ett samhälle 

• Föräldrar och andra utomstående som kommer och berättar om sitt yrke och vad det 

innebär 

• Studiebesök på Brandkåren för årskurs 5 i samarbete med fritids 

• Teaterbesök – där vi försöker komma bakom kulisserna och får reda på vilka som 

jobbar framför och bakom kulisserna 

• Studiebesök på olika arbetsplatser i närområdet t.ex. Ica – lär oss mer om vilka 

yrken som finns i en mataffär. 



• Tävlingar/utmaningar av olika slag till exempel: Vetenskapsfestivalen, Rädda ägget 

– vi diskuterar vilka utbildningar och yrken man kan jobba med som rör de uppdrag 

vi får 

• Enklare samarbete med föreningarna i byn – vi lär oss mer om hur arbetet fungerar 

i en förening (ideellt arbete oftast) 

• Studiebesök på hembygdsgården Snogge – vi lär oss mer om hur jordbruksyrket 

förändrats från förr till idag. 

Detta är vår målsättning: 

• Arbeta mer metodiskt med för- och efterarbetet vid studiebesök, filmer och 

liknande. 

• Arbeta mer metodiskt att få eleverna att bli mer medvetna om sig själva, relationen 

mellan mig själv och olika val och genomföra beslut. Vilka styrkor och svagheter 

har jag? 

Åk 7-9 

Idag jobbar vi på följande sätt: 

• Studiebesök på äldreboendet Löftagården för årskurs 8 för att lära sig mer hur det 

är att arbeta som undersköterska 

• Discoarrangemang årskurs 7-9 – många av våra klasser på högstadiet anordnar 

disco för de yngre eleverna för att samla ihop pengar till sin klasskassa. I det 

arrangemanget tar eleverna ett stort ansvar för att göra budgetar, handla, ta olika 

kontakter med till exempel: Ung i Kungsbacka för att få hjälp, söka pengar ur 

kommunens ”Barbros bankomat”, vaktmästaren för att få hjälp med brandsäkerhet 

och larm, personalen i matsalen och städpersonalen. 

• Deltar i tävlingen ”Framtida transporter” i årskurs 7 och 8 i samarbete med 

Universeum där vi får skarpa uppdrag. Vi försöker då koppla ihop uppdraget mot 

ett företag och förra året samarbetade vi med Gekås – får här möjlighet att möta 

många olika yrken och företag 

• Deltar i tävlingen Next up i årskurs 8 i samarbete med Universeum där vi tilldelas 

skarpa uppdrag från stora företag – gör studiebesök på företagen och får en insikt i 

hur det är att arbeta där och vilka olika yrken det finns 

• Deltar i Forskarhjälpen då vi får möjligheten och får här då skarpa uppdrag för att 

bidra till forskning – hur och vad gör en forskare? 



• Deltar i tävlingen som SGU anordnar varje år där eleverna får i uppdrag att lösa 

problem i sitt närområde – vad behöver man tänka på när det gäller marken när 

man ska bygga och vad gör en geolog? 

• PRAO i årskurs 7-9 där eleverna får pröva på olika yrken ute på arbetsplatser och 

samtidigt får olika uppgifter att lösa och ta med sig till skolan för fortsatt arbete 

• Under hösten kommer årskurs 7 delta i GR:s Fastighetslabb där vi får reda på vilka 

yrken som fastighetsbranschen har och vad de uppdragen innebär 

• Under hösten kommer vi att arbeta med GR:s ”Västsverige växer. Hur planerar vi 

samhället på ett hållbart sätt och skapar ett gott liv för alla?” Det ska utmynna i en 

rapport som eleverna ska skicka in till berörda personer som arbetar med dessa 

frågor. Här får vi lära oss mer hur det är att arbeta med fastigheter och vilka olika 

yrken som finns i branschen 

• Studiebesök på Ringhals i årskurs 9 – vilka olika slags yrken finns på Ringhals och 

vad gör de? 

• Studiebesök på Volvo Torslanda i årskurs 8 - vilka olika slags yrken finns på Volvo 

och vad gör de? Alternativt studiebesök på Göteborgsoperan och se vilka yrken 

som finns framför och bakom kulisserna 

• Deltagande i tävlingen ”Framtidens leksaker i samarbete med Chalmers för årskurs 

7 tillsammans med förskolan – vad och hur jobbar en tekniker/designer/ingenjör 

med? 

• Samarbete med vår lokala bridgeklubb där de lär våra elever att spela bridge i 

årskurs 8  

• Arrangerat besök på Gymnasiemässan tillsammans med SYV för årskurs 9  

• Tema ”Arbetsmarknad – min framtid” i årskurs 8 lär vi oss mer om hur 

arbetsmarknaden fungerar, hur man startar eget företag, tränar på att skriva CV och 

vilka egenskaper som arbetsmarknaden efterfrågar i till exempel olika 

platsannonser – vilka är mina starka och svaga egenskaper? 

Detta är vår målsättning: 

• Arbeta mer metodiskt att få eleverna att bli mer medvetna om sig själva, relationen 

mellan mig själv och olika val och genomföra beslut. Vilka är mina styrkor och 

svagheter? 

• Arbeta mer metodiskt med för- och efterarbetet vid studiebesök, filmer och 

liknande 



• Utvärdering av PRAO:n och elevens nyvunna kunskap används av SYV i de 

individuella samtalen. Jobba mer aktivt med elevens förmågor kopplat till PRAO:n 

– vilka styrkor har jag och vad behöver jag jobba mer med kopplat till den 

arbetsplatsen/yrket/yrken som jag mött och vilka framtidsval som ska göras. 

SYV 

• SYV besöker eleverna framför allt i årskurs 8 och 9 genom olika lektionsupplägg 

för att förbereda eleverna för gymnasievalet 

• SYV genomför individuella vägledningssamtal inför gymnasievalet under hösten i 

årskurs 9 (tidigare om eleven har en önskan) 

Detta är vår målsättning: 

• Hitta gemensamma lektionsupplägg tillsammans med klasslärarna/ämneslärarna 

• Utvärdering av PRAO:n och elevens nyvunna kunskap används av SYV i de 

individuella samtalen. Jobba mer aktivt med elevens förmågor kopplat till PRAO:n 

– vilka styrkor har jag och vad behöver jag jobba mer med kopplat till den 

arbetsplatsen/yrket/yrken som jag mött och vilka framtidsval som ska göras. 

Enhetens gemensamma målsättning läsåret 2017/2018 

Detta är vår gemensamma målsättning: 

• Under läsåret 17/18 har vi startat ett samarbete tillsammans med Framtidsfrön där 

hela personalen ska utbildas i entreprenöriellt lärande utifrån de projektpengar vi 

tilldelats av Skolverket 

• Ett större samarbete med äldreboendet Löftagården utifrån olika årskurser och 

ämnen 

• Fadderföretag framförallt inom vårt närområde (men även utanför). Vi kommer att 

ta kontakt med Frillesås Föreningsråd. Detta för att vi tillsammans ska hitta 

gemensamma samarbeten med skarpa uppdrag. 

• Skugga ett yrke – komplement till vår PRAO där även yngre årskurser ska få 

komma ut och följa något yrke. Det kan t.ex. innebära att man följer någon 

yrkeskategori på skolan. 

• Vi behöver också mer målmedvetet arbeta mot att elevernas studie- och yrkesval 

inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Viktigt att vi 

motiverar och lockar flickor mot respektive ”manliga” studie och yrkesval och 



tvärtom. Idag kan man se en ökning av flickor som bryter mot dessa traditionella 

mönster men hur lockar vi pojkarna till de av tradition mer kvinnliga studie och 

yrkesval. Kan vi till exempel se till att det är en kvinnlig brandman som tar emot 

oss på brandstationen och en manlig undersköterska på Löftagården? Hur jobbar vi 

med social och kulturell bakgrund så det inte heller begränsar elevernas studie och 

yrkesval från förskoleklassen och upp till årskurs 9? 

• Hur kan vi koppla på förskolorna på handlingsplanen inför nästa läsår? 

• Vi kommer att utvärdera vår handlingsplan i slutet av vårterminen 2018 i vårt 

systematiska kvalitetsarbete 

 

 
Koppling till läroplan och centralt innehåll:  

 

2.1 Utdrag ur Lgr 11 

 

2.6 Skolan och omvärlden 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 

med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 

samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.  

Skolans mål är att varje elev  

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 

framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

Alla som arbetar i skolan ska  

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 

kulturell bakgrund. 



Läraren ska  

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 

organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet 

och förankra den i det omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska  

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 

yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 

funktionsnedsättning, och 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser 

2.8 Rektorns ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. 

Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, 

inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: 

• samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 

stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 

• samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 

stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 

• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 

konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning,  

•   den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får 

vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning 

2.9 Ur de allmänna råden kring studie- och yrkesvägledning (SKOLFS 2013:180) 

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina 

förutsättningar, ska:  

• bli medveten om sig själv  



• bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken  

• bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen  

• lära sig att fatta beslut  

• lära sig att genomföra sina beslut  

 

 

 

 

 

 

 


