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Stora Sätraskolans arbetsplan för studie- och yrkesvägledning  
 

 

Studie- och yrkesvägledarens (syv) verksamhet kan indelas i fyra huvuduppgifter: 

 

 Elevvård.  

 Praktisk orientering i form av prao och studiebesök på institutioner o arbetsplatser 

 Vägledning och information enskilt och gruppvis inför gymnasieval o arbetsliv 

 Stöd för lärare o skolpersonal med studie och yrkesvalsfrågor 

 

Elevvård 

Syv är stöd till elever med åtgärdsprogram och individuella planer. Syv kan föreslå åtgärder 

som behandlas i elevhälsoteamet. 

Exempelvis anpassning av schema mot praktikplats för att nå det individuellt uppsatta målet. 

Kontakt med handledare och uppföljning mot praktikplats i samråd med syv. 

 

Prao och Studiebesök  

Gävle kommun har beslutat om 3 veckors prao på grundskolan, perioder om 1 vecka per 

tillfälle. Två tillfällen år 8 och ett år 9. 

Kommunen har en praoplatsbank där eleverna kan välja olika yrkesområden, de har också 

möjlighet att ordna praoplatser som de själva väljer. Administrationen med egna platser och 

fördelning av platser via platsbanken sköts av syv som också ansvar för all hantering 

 runt praoperioderna. 

Praon förbereds av syv och ämneslärare med olika uppgifter som sedan redovisas efter 

praoveckan. 

Studievägledaren ordnar också studiebesök vid olika skolor o arbetsplatser enskilt och i 

grupp. Exempelvis olika arbetsplatser, folkhögskolor, gymnasieskolor och högskolor m.m.  

 

Vägledning och Information 

Syv informerar om kursval och tillval under grundskoleperioden. Elever och vårdnadshavare 

har möjlighet att boka tid för enskilt samtal för frågor som berör studier och yrkesval. 

Gruppinformation inför gymnasievalet sker år 8 och 9.  

Vid föräldramöten år 9 får elever och föräldrar en agenda med aktuella datum angående 

gymnasievalet. Dels aktuella informationstillfällen på aktuella gymnasier dels tider och 

besked för gymnasieansökan  

Syv sköter all administration inför gymnasievalet.  

År 9 genomför syv minst ett enskilt samtal med alla elever som ska välja till gymnasiet. Fler 

samtal bokas vid behov o önskemål, vårdnadshavare erbjuds också samtal.  

 

Stöd för lärare o skolpersonal med studie och yrkesvalsfrågor 

Syv informerar om förändringar som sker i gymnasiet. Exempelvis; program, kurser, 

poängräkning, poängplaner, programinriktningar m.m. 

 


