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SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-03-19, kl.09.00-12.00 
Plats: Digitalt möte via Teams 
 

Anteckningar 
Välkomna                              9.00-9.20 
Utbudsrapporten Gymnasial utbildning i GR, Jenny Sjöstrand, GR    9.20-9.50 
 
PAUS                                9.50-10.00 
 
Digitaliseringsarbete SYV i Kungsbacka, Mikaela, Christian och Sara  10.00-10.15 
Gymnasiedagarna 365, Viveka Blomgren och Lena Sjöstrand, GR    10.20-10.40 
 
PAUS                                10.40-11.00 
 
Webben eduna.se, Simon Sjögren, Svenskt näringsliv         11.00-ca 11.30 
Information och omvärldsbevakning                 ca 11.30-11.40 
 
Eftersnack/digital fika, för den som vill  
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Medverkande 

Louise Paulsson, Ale 
Therese Olsson, Ale 
*Emma Bresche Hellström, Alingsås 
*Linda Westler, Alingsås Kan ej delta 
Eleine Håmark, Göteborg Frånvarande 
Tina Öberg, Göteborg Frånvarande 
Therese Af Donner, Göteborg 
Dajana Huqi, Göteborg 
Åsa Rindbäck, Göteborg 
Glenn Castenbladh Rafors, Härryda Kan ej delta 
Lina Gustafsson, Härryda 
Agneta Kallin, Kungsbacka Frånvarande 
Margareta Andersson, Kungsbacka 
Angela Lyrhagen Eliasson, Kungsbacka 
Elisabeth Hellqvist, Kungälv 
Maria Allerdahl, Lerum 
Ann-katrin Johannsson, Lilla Edet 
Mari Lundberg, Lilla Edet 
Sofia Grimberg, Mölndal 
Elin Gustafsson, Mölndal 
Katrin Algotsson, Partille 
*Carina Pederson, Stenungsund 
Louisiana Hanna, Stenungsund 
Sandra Hasselgren, Tjörn 
*Lina Häggman, Öckerö 
 
Päivi Malmsten, Ordförande 
Sandra Ström, GR, Sekreterare 
 
*Nya för i år 
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Välkomna                             9.00-9.20 
Päivi hälsar alla välkomna och presenterar deltagarna, med särskilt fokus på de nya för dagen. 
Vi startar året med en fråga till gruppen; Vad rör sig i huvudet på en SYV som du?  
Deltagarna svarar via tjänsten Menti och vi ser bl att man uppdaterar sig kring 
yerksamhetsområdet, saknar att träffa sina elever och andra både positiva och mer negativa 
sidor av distansarbetet.            
 
Bilder skickas med anteckningarna 
 
Utbudsrapporten Gymnasial utbildning i GR, Jenny Sjöstrand, GR   9.20-9.50 
I år är det 5e året med GRs utbudsrapport med det gymnasiala utbudet. Varje år i mars månad 
presenteras resultat från föregående kalenderår, och idag visar oss Jenny hur pandemiåret 
2020 sett ut. Har vi rätt utbildningsutbud inom Göteborgsregionen? 
Presentationen bifogas anteckningarna där statistik för både grupper av program, enskilda 
program och områden finns med.  
 
Efter presentationen reflekterar gruppen kring vissa av de visade programmen, och det 
poängteras hur viktigt det är att få in förslag på utveckling av rapporten för att passa 
målgruppen av mottagare, bl a SYV. 
 
Presentationen skickas med anteckningarna 
 
PAUS                               9.50-10.00 
 
Digitaliseringsarbete SYV i Kungsbacka, Mikaela, Christian och Sara 10.00-10.15 
Christian, Mikaela och Sara på Kompetenscentrum i Kungsbacka berättar om deras arbete med 
digitaliserad studie- och yrkesvägledning. De har tillsammans en grupp med fokus på ämnet 
och det startade i att de ville digitalisera sina kortlekar inför vägledning. Med utgångspunkt i 
det, har de nu arbetat än mer aktivt i ämnet. De tar in förslag på verktyg och försöker leta sig 
fram till passande varianter att sprida till kollegor, just nu med fokus på digitala samtal. 
Mantrat har blivit att våga testa!  
 
Ett exempel på utveckling de åstadkommit är att man nu använder sig av redigerbara 
PDFdokument i vägledningen som ger en bättre möjlighet att sätta ramar för dokumentation. 
Vissa lektioner finns förinspelade på egen Youtube-kanal, och de väntar för tillfället på ett 
bokningssystem för att lättare kunna boka in och följa samtal med elever. För ett sådant system 
har de höga krav på flexibilitet, och har ännu inte hittat det optimala verktyget. De får under 
mötet tips från vuxenutbildningen i Göteborg om ett verktyg de använder, Visitor.  
En annan tjänst är framtidskortet.se där man kan lägga in sina kortlekar för att få dem digitalt 
utformade.  
 
Deltagarna får fundera över och svara på två frågor; Vilka digitala verktyg har ni börjat 
använda/ utvecklat under det senaste året? och Vilka digitala verktyg saknar ni i er 
verksamhet? 
Under mötet blir det tydligt att flera vill göra samma sak, och att man ser en stor fördel i att göra 
saker gemensamt.  
 
Presentationen skickas med anteckningarna 
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Gymnasiedagarna 365, Viveka Blomgren och Lena Sjöstrand, GR   10.20-10.40 
Viveka och Lena kommer till nätverket för att berätta vad som hänt sedan sist vi sågs och hur 
arbetat ser ut framöver.  
Gymnasiedagarna 2021 blir digital och är satt till 26-28 oktober. Skillnaden är nu att man går 
från 3 till 365 dagar, med en webb med material större delen av året. Två veckor innan 
mässdagarna kommer man att ha temaveckor. Fokus vid de tre mässdagarna blir samtal på 
olika vis, mellan elever, skolor, SYV och andra aktörer. 
Den 4e dagen för valet till gymnasiesärskolan blir i år den 18 november. 
 
En referensgrupp med SYV och lärare kommer att sättas samman för att skapa temaveckorna, 
och den som är intresserad får gärna höra av sig till Viveka eller Lena (eller till sekreteraren). 
Referensgruppen planeras att hålla 2 träffar inom kort. Just nu är idén att hålla vecka 37 och 
40 som temaveckor med dels inspelat material, dels liveaktiviteter. Vecka 37 utifrån tema 1; 
Vem är jag och vecka 40 tema 2; Mitt framtida jobb. 
 
Deltagarna ger via verktyget Padlet inspel i frågan; Vad ser ni som självklara delar av innehåll 
under tema 1 respektive tema 2? 
 
Presentation och svar på Padletfrågan skickas med anteckningarna 
 
PAUS                               10.40-11.00 
 
Webben eduna.se, Simon Sjögren, Svenskt näringsliv        11.00-ca 11.30 
Simon Sjögren, skolnätverksansvarig på Svenskt näringsliv, besöker nätverket för att informera 
om gratis skolmaterial på webben eduna.se samt vad Svenskt näringsliv kan hjälpa till med för 
SYV. 
 
Svenskt näringsliv får ofta frågan varför de arbetar med skolkommunikation. 
Simon beskriver en utarmad arbetsmarknad där det idag är svårt för företagen att hitta 
arbetstagare med rätt kompetens. Konsekvenserna kan exempelvis bli att företag inte kan 
expandera och istället behöver dra ner på produktion. Samtidigt har många svårt att komma in 
på arbetsmarknaden. Denna kombination och utmaning är kort summerat svar på varför man 
aktivt arbetar med skolkommunikation idag. 
 
Webben eduna.se är framtagen tillsammans med SYV och lärare och består av mängder av 
filmer, tryckta medier och ljudinspelningar inom ämnet arbetsmarknad. Materialet riktar sig till 
en bred målgrupp, allt ifrån förskolan upp till vuxenutbildning och SFI, svenska för invandrare. 
 
Simons främsta medskick är; tveka aldrig att söka praktisk samverkan med företag! 
Är det svårt att få till kontakten, finns på webben eduna.se exempel på hur man kan lösa besök 
under pandemitider. Man får gärna höra av sig till Simon med frågor om alltifrån deras material 
och organisation till att få stöd kring exempelvis utmaningar i praoverksamhet eller 
företagskontakter. 
 
Deltagarna delades in i 5 breakoutrooms, och fick med sig frågan: 
 
Ibland upplever jag att skolan och företagen pratar med lite olika språk. Från ena hållet 
tenderar jag att höra mycket om elever och ungdomars drömmar när det kommer till yrkeslivet. 
Från näringslivets sida pratas det istället mycket om anställningsbarhet, att ungdomarna ska 
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vara anställningsbara. 
Hur kan man mötas på mitten så att drömmar och kunskap om arbetsmarknadens faktiska 
förutsättningar båda bidrar till motivation? 
 
Diskussioner i gruppen när vi är tillbaka i stormöte, är bl a kring hur man kan prata med 
eleverna på rätt sätt i detta. Arbetsmarknaden måste hitta tydliga sätt att presentera sig för 
olika åldersgrupper, både teoretiskt och praktiskt. Levande förebilder kan vara oerhört 
inspirerande och motivationen kan växa via positiva möten. Det talades också om den möjliga 
konflikten mellan drömmar och anställningsbarhet. Vad menas ens med anställningsbarhet?  
Det krävs en hel del av SYV i detta arbete, i att ha koll, vidga perspektiv mot andra kanske 
motsvarande yrken. Hur vägleder vi för att hjälpa i valstrategier? Någon konstaterade också att 
brist inte är ett bra ord för yrken där det behövs mer arbetskraft… 
 
Presentationen skickas med anteckningarna 
 
Information och omvärldsbevakning                 ca 11.30-11.40 
Sandra informerar om att kommunbemanningen hos Gymnasieantagningen i år är Göteborg i juni och Ale i 
augusti. Informationen har tyvärr inte nått SYV i Ale kommun tidigare, och Sandra tar med önskan om att 
tydligare informera i berörda konstellationer tidigare kommande år inför planering av sommarens 
bemanning. 
 
Ann-katrin, Lilla edet, söker praktikplats under 5 veckor i höst under sin pågående utbildning, och får flera 
napp i nätverket. Härligt! 
 
Nästa möte i vår: fredag 28 maj kl 13.00-16.00 
 
 
Eftersnack/digital fika, för den som vill  
 

 
Inbjudan, anteckningar och övrigt material från SYV-nätverkets möten återfinns på 
www.goteborgsregionen.se.  

 
/Sandra Ström 
sekreterare 

 
 

 

http://www.grkom.se/Utbildning
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