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Minnesanteckningar styrgruppsmöte för SYV-nätverket i 

Skaraborg 2022-05-02  

Möte Tegelbruket kl. 08.30-12.00 

Deltagare: Anneli Alm, Ann Bjärnsund, Petra Eriksson, Louise Gidlund, Åsa 

Malmgren, Frida Mellström, Anna Sandén, Lotta Svensson 

 

Nuläge 

I Lidköping på gymnasiet är det nu ganska många som ska göra omval till 

yrkesprogram. Både i Lidköping och Skövde på SA och EK ser man att många 

inte blir godkända i matematik. Det har blivit ett större glapp mellan åk 9- och 

gymnasiematten. SYV upplever att många elever är stressade i åk 3. 

Vore intressant att få feedback på vilka som gör omval på gymnasiet. Skuggning 

inför gymnasieval är viktigt. Diskussion om att hemmasittare har ökat och varför. 

PRAO i grundskolorna är igång igen efter pandemin. 

Skolcheferna håller på just nu att skriva om Utbildning Skaraborgs måldokument 

med fokus på fullföljda studier och kompetensförsörjning. 

 
Utvärdering nätverksträff 1 april 2022 
Styrgruppen har uppfattat att träffen var uppskattad. Styrgruppen beslutar att 

träffarna ska vara fysiska fortsättningsvis för att det är av stor vikt att SYV möts. 
Det är fortfarande övervägande SYV från grundskolan och gymnasiet som deltar. 

Styrgrupp anser att innehållet på träffarna också passar för SYV på VUX. 
Nätverket ska förena studie- och yrkesvägledningen i Skaraborg och ge möjlighet 
att dela erfarenheter. Kunskapen man får kan användas på alla stadier. SYV från 

VUX tror att det låga deltagandet från VUX beror på att de har stor administrativ 
roll och inte hinner med. SYV på VUX vill lägga mer tid på vägledning. 

 
 
Kommande nätverksträff 

Datum för nästa nätverksträff blir v. 42 fredag 21 oktober och förslag på plats är 
Vara konserthus. 

 
Förslag på innehåll: 
 

• Teorier kring vägledningsmetoder – Umeå universitet 
 

• Joakim Cao – om bl.a. digital vägledning 
 

• Arbetsmarknadskunskap 

 
• SPSM - hemmasittare 

 
• Anneli kommer att lyfta det nya måldokumentet 

 

• Antagningskansliet 
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Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege bjuder in SYV den 22/9  

Inbjudan kommer, men boka in dagen.  
Innehåll: 

• Vård- och omsorgscollege deras branscher samt karriärvägar inom vård 
• Teknikcollege och deras branscher samt lika yrken och karriärvägar  
• Föreläsning kring normkritiskt tänkande och könsneutrala val 

• Bjuder på fika och lunch 
• I Skövde 

 

Uppföljning från arbetsgrupper 

VUX: Sveriges läkarförbund har varit och föreläst för SYV-VUX. De har även 

arbetat med olika ”case”. 

Gymnasiet: Har varit i Mariestad på träff och fått information om Dacapo och 
Yrkesutbildningar. 

 
Grundskolan: Kommande träff är i Mariestad 30/9 och de vill att Eva Axelsson 

kommer och går igenom Praktikverktyget. 
 
 

Nästa styrgruppsmöte  
Vi ses måndag 19/9 och tisdag 15/11 kl. 08.30-12.00. 

 


