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Syfte 
Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och naturlig samverkan mellan skola och näringsliv 

i Tingsryds kommun.  

Tingsryds näringsliv, bildningsnämnden och utvecklingsenheten arbetar tillsammans för en ökad 

samverkan. Ökad kunskap om näringslivet och möten med goda förebilder stimulerar framväxten av 

nya entreprenörer, en avgörande faktor för fortsatt utveckling av en landsbygdskommun som 

Tingsryd.  

Ett väl fungerande och inspirerande samarbete är givande för båda parter. Samarbetet ska bidra till 

att skapa kunskap och ömsesidig förståelse för företagen i kommunen samt skapa fler företagsamma 

unga människor både i och utanför skolan. Insatserna ska bidra till att presentera det breda och 

varierande lokala näringslivet i Tingsryds kommun och få undervisningen tydligt förankrad i 

verkliga situationer och arenor utanför skolan.  

De upplägg och insatser som samverkansplanen innehåller ska vara ömsesidigt enkla för såväl skola 

som näringsliv att ta till sig och genomföra. Insatserna i samverkansplanen bygger på 

Verksamhetsplanen för Studie- och yrkesvägledning, (se årlig aktivitetsplan). 

Mål 
Samverkansplanen skall bidra till ökad samverkan mellan skola och det lokala näringslivet. 

Målgrupp  
Samverkansplanen fokuserar på målgrupper inom grundskola och gymnasiet: lärare, studie- och 

yrkesvägledare, rektorer, elever och vårdnadshavare samt det lokala näringslivet i Tingsryds 

kommun. 

Bakgrund 
I Tingsryds kommuns näringslivsstrategi är de prioriterade områdena bland annat: Skola, 

utbildning och kompetensförsörjning samt samverkan mellan utbildningsaktörer och näringsliv. 

Kompetenser inom entreprenörskap är viktiga och hjälper till att bygga grunden för framtida 

sociala, kulturella och ekonomiska värderingar. Det är dagens och framtidens elever som ska skapa 

framtidens arbetsplatser. Därmed är det av stor vikt att skolan bidrar till att främja elevernas egen 

kreativitet, samarbetsförmåga, handlingskraft och lust till att vara mer företagsam.  

I grundskolans och gymnasieskolans läroplan framgår att entreprenöriellt lärande och samverkan 

skola/näringsliv ska genomsyra hela utbildningssystemet: 



 

Grundskola  

“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.” 

 

Skolan skall: 

● 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 könstillhörighet eller av social 

eller kulturell bakgrund. 

● 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. 

(Lgr-11; Skolan och omvärlden 2.6) 

 

Gymnasiet 

“Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och 

högskolorna samt med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet 

och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är 

särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. 

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. Universitet och 

högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har 

därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna.”  

 

Skolans mål är att varje elev: 

● utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

● medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper, 

● ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa 

kan ha, 

● har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter 

till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och 

● är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar 

i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av 

personlig utveckling i yrket. 

 



 

Skolan skall: 

● bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, 

● informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och 

yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på 

föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund, 

● i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans 

personal och i samhället utanför skolan, 

● i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 

eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång, 

● utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 

arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås, 

● i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- 

och kulturliv, och 

● bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar. 

(Gy-11 Kap 2.4 Utbildningsval - arbete och samhällsliv) 

 

Samverkansgrupp/referensgrupp 
Gruppen sammankallas vid behov samt vid läsårsslut för att följa upp och utvärdera 

samverkansplanen och fungerar därmed främst som en referensgrupp. Gruppen består av 

representanter från följande verksamheter. Sammankallande är utvecklingsledare på 

bildningsförvaltningen samt kommunens näringslivsutvecklare.  

 

Representanter Tingsryds kommun: Läsår 19/20 

SYV, Dackeskolan Helen Johansson   

SYV, Wasaskolan  Lina Hading 

Lärare grundskola  Vakant 

Lärare Ung Företagsamhet, gymnasiet Patrik Gustafsson  

Näringslivsutvecklare Eddie Hansson 

Rektor grundskola Henrick Johnson 

Rektor Wasaskolan  Åsa Wyndhamn 

Utvecklingsledare, bildningsförvaltningen Maria Daniels 

 

Representanter från näringsliv: Läsår 19/20 

Trehörna Jessika Svedberg 

Vi Företagare  Anne Sommer

Nelson Garden Magnus Pleijel 

Konga mekaniska Jonatan Haglund

TAIF Niclas Henriksson  

 

  

 

 

 



 

Årlig aktivitetsplan utifrån Verksamhetsplan för studie- och 
yrkesvägledning 

Beskrivning av begrepp: 

Företagssafari 
Eleverna i årskurs 8 besöker företag. 

Framtidsdag 
Hålls på vårterminen på Dackeskolan åk 7-9. Tanken med framtidsdagen är att inspirera eleverna 

och visa bredden av möjligheter som finns för dem i framtiden. Framtidsdagen består av en mässa 

med utställare från olika typer av verksamheter samt inspirationsföreläsningar. Framtidsdagen 

vänder sig till eleverna i åk 7, 8 och 9 (frivilligt). 

PRAO 
Syftet med PRAO är att elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter ska öka. 

PRAOn ska bidra till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna och underlätta deras studie- 

och yrkesval. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och är ett obligatoriskt inslag i elevernas 

utbildning. Eleverna får tidigast gå ut på PRAO i åk 8, PRAOn ska bestå av minst 10 dagar, fördelat 

på åk 8 och åk 9, där eleverna är ute på en arbetsplats. För att få ut våra elever på PRAO är det 

viktigt att skola och företag samverkar, att elever får komma ut på en meningsfull PRAO är lönsamt 

för både elev, skola och näringsliv.  

 

Grundskola 

 

Årskurs F-3 

 

Genomförande Syftet/mål Ex på aktivitet  Ansvarig 

Minst en studie- och 

yrkesvägledande 

aktivitet per läsår  

Öka elevernas 

självinsikt och 

kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete.  

Förslag på studie- och yrkesvägledande 

aktiviteter: 

● Enklare 

studiebesök/arbetsplatsbesök 

● Föräldrar/yrkesrepresentanter 

besöker skolan och informerar om 

sina yrken  

● Rollspel och yrkeslekar 

● Vårt Samhälle – ett läromedel från 

Ung företagsamhet- Tilläggsaktivitet 

– Minikonsulenterna 

● Värderingsövningar 

● Självkännedomsövningar  

 

Undervisande 

lärare  

 

 

 

 

 

 



 

Årskurs 4-6 

 

Genomförande Syfte/mål Ex på aktivitet  Ansvarig 

Ht årskurs 5  Information om 

alternativ, fördelar 

och påverkan med 

språkval 

● Klassinformation om språkval till 

elever 

● Brev hem till elever och 

vårdnadshavare 

● Föräldramöte 

Språklärare och 

Studie- och 

yrkesvägledare  

Minst en studie- och 

yrkesvägledande 

aktivitet varje läsår 

Öka elevernas 

självinsikt och 

kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete.  

● Temaarbete kopplat till 

yrken/arbetsliv/samhälle 

● Studiebesök, arbetsplatsbesök och 

yrkesintervjuer  

● PRAO-dag med redovisning 

● Föräldrar och företrädare för olika 

yrken, branscher och organisationer 

bjuds in till skolan 

● Vårt samhälle – ett läromedel från 

Ung Företagsamhet – 

Tilläggsaktivitet – Minikonsulterna  

● Mot Nya Höjder 

Undervisande 

lärare  

Minst en studie- och 

yrkesvägledande 

aktivitet varje läsår 

Öka elevernas 

självinsikt och 

kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete.  

● Klassvis och enskilt, skriftligt och 

muntligt, arbeta med material kring 

framtid, yrken och arbetsliv 

● Klassvis information och 

diskussioner kring jaget, yrken och 

diskussioner  

● Värderingsövningar 

● Självkännedomsövningar  

Undervisande 

lärare  

 

 

Årskurs 7-9 

 

Genomförande Syfte/mål Ex på aktivitet  Ansvarig 

Årskurs 7  Ge eleverna en 

uppfattning om 

SYVens roll och 

motivera elevernas 

skolgång 

● Introduktion till vad en SYV gör 

● Behörighetsinformation 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Vt årskurs 8  Öka elevernas 

självinsikt och 

kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete.  

● Gymnasieinformation 

● Individuella vägledningssamtal 

● PRAO 

● Yrkessafari 

Studie- och 

yrkesvägledare och 

lärare i 

samhällskunskap 

Ht årskurs 9 Öka elevernas 

självinsikt och 

kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete.  

● Gymnasieinformation 

● Individuella vägledningssamtal 

● PRAO 

● Framtidståget 

● Prova-på-dag Wasaskolan 

● Besök på UF-mässa Wasa/AMB 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Mentorer 

Vt årskurs 9  Öka elevernas 

självinsikt och 

kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete.  

● Gymnasieval 

● CV 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Lärare i svenska 

Årskurs 7-9 Öka elevernas 

självinsikt och 

kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete. 

● Vägledningssamtal 

● Motiverande samtal 

● Gruppvägledning 

● Informationstillfällen om valet till 

gymnasiet 

● Besök på gymnasieskolor 

● Information vid föräldramöten  

Studie- och 

yrkesvägledare 



 

Motivera elevernas 

skolgång. Att sätta 

framtidsmål och 

genomföra beslut. 

● Framtidsdagen  

● Gymnasiemässa 

Årskurs 7-9 SYVen kan finnas 

med som stöd i 

utvecklingssamtal vid 

behov. 

● Utvecklingssamtal och möten med 

föräldrar/elever 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Mentorer  

Minst en studie- och 

yrkesvägledande 

aktivitet per läsår  

Öka elevernas 

självinsikt och 

kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete. 

Motivera elevernas 

skolgång. Att sätta 

framtidsmål och 

genomföra beslut. 

● Temaarbete: se ett företag/yrke 

utifrån jämställdhet, miljö, historia 

etc.  

● Temaarbete t ex arbetsliv, 

drömyrke/branscher 

● Studiebesök, arbetsplatsbesök och 

yrkesintervjuer 

● Se möjligheterna – ett läromedel 

från Ung företagsamhet – 

Tilläggsaktivitet - Möte med en 

entreprenör 

● Företrädare för yrken, branscher 

och organisationer bjuds in till 

skolan  

● Mot Nya Höjder 

Undervisande lärare 

Studie- och 

yrkesvägledare  

 

Grundsärskola 

 

Årskurs 1-9 

 

Genomförande Syfte/mål Ex på aktivitet  Ansvarig 

Minst en studie- och 

yrkesvägledande 

aktivitet per läsår 

Arbetsmarknads- 

kunskap och kunskap 

om sig själv i 

förhållande till 

alternativen. 

Motivation för studier 

och lära sig fatta beslut. 

● Studieresor 

● Vårt Samhälle – ett läromedel 

från Ung företagsamhet 

● Temaarbeten  

● Gymnasieinformation 

● Fältstudier 

● PRAO 

Undervisande lärare 

Studie- och 

yrkesvägledare 

 

Gymnasieskolan 

 

Introduktionsprogrammen (IM) 

 

Genomförande Syfte/mål Aktivitet  Ansvarig 

Årskurs 1 Öka elevernas självinsikt 

och kunskap om vilka 

alternativ som finns både 

när det gäller studier och 

arbete. 

Motivera elevernas 

skolgång. Att sätta 

framtidsmål och 

genomföra beslut. 

● Kartläggningsmöte med elev och 

föräldrar.  

IM-ansvarig 

Samtliga inriktningar Öka elevernas självinsikt 

och kunskap om vilka 

alternativ som finns både 

när det gäller studier och 

arbete. 

Motivera elevernas 

skolgång. Att sätta 

framtidsmål och 

genomföra beslut. 

● Individuella vägledningssamtal 

● Information om nationella 

program samt andra studievägar 

Studie- och 

yrkesvägledare  

Samtliga inriktningar Öka elevernas självinsikt 

och kunskap om vilka 

● Prova-på-dag Wasaskolan 

● Besöka öppet hus 

IM-ansvarig 

Mentor 



 

alternativ som finns både 

när det gäller studier och 

arbete. 

Motivera elevernas 

skolgång. Att sätta 

framtidsmål och 

genomföra beslut. 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Minst en studie- och 

yrkesvägledande 

aktivitet varje läsår 

Öka elevernas självinsikt 

och kunskap om vilka 

alternativ som finns. 

● Personligt brev 

● Skriva CV 

● Studiebesök på arbetsplatser 

● Mot Nya Höjder 

Undervisande lärare 

 

 

Nationella program 

 

Genomförande Syfte/mål Ex på aktivitet  Ansvarig 

Årskurs 1-3 Öka elevernas självinsikt 

och kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete. 

Motivera elevernas 

skolgång. Att sätta 

framtidsmål och 

genomföra beslut. 

● Individuella vägledningssamtal 

● Gruppvägledning 

● Motiverande samtal 

● Informationstillfällen om olika 

utbildningsalternativ, 

utlandsstudier, arbetsförmedling 

m.m. 

● Information om behörigheter, urval 

och meritpoäng för vidare studier 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Årskurs 1 Få kännedom som SYV:s 

roll på skolan. Få 

kännedom om 

utbildningsvägar. 

● Presenterar studie- och 

yrkesvägledarens arbetsuppgifter på 

skolan vid föräldramöte och för 

elever 

● Information klassvis om val av 

inriktning och kurser. 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Årskurs 2 Få kännedom om 

utbildningsvägar. 

● Information klassvis om val av 

inriktning och kurser. 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Årskurs 3 Öka elevernas självinsikt 

och kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete. 

● Besök på högskola och universitet 

● Besök på folkhögskola 

● Utbildningsmässa 

● Miljöpraktik (EK,SA,NA) 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Minst en studie- och 

yrkesvägledande 

aktivitet varje läsår 

Öka elevernas självinsikt 

och kunskap om vilka 

alternativ som finns 

både när det gäller 

studier och arbete. 

Motivera elevernas 

skolgång. Att sätta 

framtidsmål och 

genomföra beslut. 

● Framtidsdag 

● Skriva CV 

● Öva på en anställningsintervju 

● Besök från olika 

utbildningsanordnare 

● Besök från olika branscher/yrken 

● Studiebesök på företag/yrken 

● Information från 

arbetsförmedlingen 

● Framtidsdag 

● APL 

● UF-företagande 

Studie- och 

yrkesvägledare 

Undervisande lärare 

 

 

Gymnasiesärskolans nationella program 

 

Genomförande Syfte/mål Ex på aktivitet  Ansvarig 

Samtliga årskurser Arbetsmarknads- 

kunskap och kunskap om 

sig själv i förhållande till 

alternativen. Motivation för 

studier och lära sig fatta 

beslut. 

● Information om arbetsmarknad 

● Enskilda vägledningssamtal 

● Öppet hus 

● Framtidsdag 

● Studiebesök 

● APL 

Undervisande lärare 

Mentor 

 

Årskurs 3-4 Arbetsmarknads- 

kunskap och kunskap om 

● Skriva CV Undervisande lärare 

Mentor 



 

sig själv i förhållande till 

alternativen. Motivation för 

studier och lära sig fatta 

beslut. 

● Framtidsplanering samt 

planerad sysselsättning efter 

skolan 

 

 


