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Uppdragsbeskrivning för SYV på Farsta
grundskola och Adolf Fredriks musikklasser
Som studie- och yrkesvägledare har du en nyckelroll i att förbereda
och stärka eleverna i deras fortsatta studie- och yrkesval, identifiera
potential och få de att komma vidare mot deras uppsatta mål,
alternativt vara behjälplig att formulera mål. Du jobbar över samtliga
årskurser.
Ramarna för ditt arbete sätts upp av Skollagen (2010:800),
Läroplanen för grundskola (Gr11), Skolverkets allmänna råd för
SYV, Stockholms stads egna direktiv och riktlinjer samt Sveriges
vägledarförenings etiska riktlinjer.
Arbetet förutsätter att du är utbildad studie- och yrkesvägledare. Du
ska kunna möta elever enskild, i mindre grupp såväl som i
klassrumssituation. Du ska kunna jobba med – och möta – elever
utifrån deras olika kunskaps- och språknivåer, livssituationer och
eventuella NPF. Eftersom Farsta grundskola är en HBTQ-certifierad
verksamhet förutsätts det att du jobbar med problematisering av
normer – och har en öppen attityd i mötet med elever, vårdnadshavare
och personal.
Uppdragets omfattning
Studie- och yrkesvägledaren skall bistå eleverna med följande: (1)
Hjälp att överblicka och förstå information om utbildning, yrken och
arbetsmarknad; (2) Stöd att fatta beslut och hantera valsituationer; (3)
Motivationshöjande samtal; (4) Hjälp till självförståelse samt
identifiering av elevernas styrkor och (5) professionell återkoppling.
Utbildningsförvaltningen
Farsta grundskola och Adolf Fredriks
musikklasser
Kvickensvägen 9
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I uppdraget ingår samarbete, kontakt och nätverkande med
vårdnadshavare, personal (t.ex. mentorer, pedagoger och EHT) och
externa aktörer (t.ex. representanter för arbetslivet – men även HVBhem
och
instanserna
som
arbetar
med
informations/aktivitetsansvaret). Du samordnar och stöttar skolans
övergripande studie- och yrkesvägledande arbete.
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Som vägledare har du bred kunskap om studievägar, förordningar
och andra för din yrkesutövning relevanta områden. Inom tjänstens
ramar skall du få utrymme till att uppdatera såväl som fördjupa dig.
Studie- och yrkesvägledaren är en del av EHT.
Ansvar och arbetsuppgifter
- Individuell studie- och yrkesvägledning
- Handleda/stötta skolans personal i SYV-frågor
- Samordna studie- och yrkesorienterande aktiviteter för
elever (t.ex. studiebesök, klasspresentation, mini-mässor och
SYV-integration i undervisningen)
- I förekommande fall samordna eller delta i
informationsinsatser för vårdnadshavare, boenden och andra
relevanta instanser
- I samråd med EHT sättas in för elevsociala och
kompensatoriska insatser
- Administrativa uppgifter direkt förenade med studie- och
yrkesvägledningen
- I mån av utrymme och tid att handleda studerande vid
studie- och yrkesvägledarutbildningen
- Samordning och utvärdering av skolans snäva och vida
studie-och yrkesvägledande insatser
Kvalifikationer
Studie- och yrkesvägledarexamen
Kompetensutveckling och handledning
- Utbildningar, informationsträffar och seminarier anordnade
av Stockholms stad, Skolverket eller andra aktörer
- Inköp av relevant litteratur
- Utrymme att läsa Masterutbildningen i Karriärutveckling
och vägledning, 120 poäng (Stockholms universitet) inom
tjänstens ramar alternativt annan relevant akademisk kurs
- Nätverksmöten med andra studie- och yrkesvägledare i
förekommande fall
- Extern handledning
- Kollegial handledning
- Lästid till nyheter, förordningar, information, forskning samt
annat material som kan vara relevant för yrkesutövningen
- Du ska även delta i skolans gemensamma
kompetensutveckling
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