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SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-05-28, kl.13.00-16.00 

Plats: Digitalt möte via Teams 
 

Anteckningar 
 

Välkomna                              13.00-13.05 

Gruppvägledning online, Åsa Rindbäck, ArbVux Göteborg        13.05-13.35 

SYV Konrad, din guide i gymnasiedjungeln, Lena Sundin, Mölndal    13.35-13.55 

 

PAUS                                13.55-14.15 

 

SYVs roll i omställningsarbetet, ArbVux Göteborg           14.15-14.45 

Information och omvärldsbevakning                 14.45-14.55 

 

PAUS                                14.55-15.10 

 

Avslutande frågerum                         15-10- 
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Inbjudna till dagens möte 

Louise Paulsson, Ale 

Therese Olsson, Ale 

Emma Bresche Hellström, Alingsås Kan ej delta 

Linda Westler, Alingsås 

Eleine Håmark, Göteborg 

Tina Öberg, Göteborg 

Therese Af Donner, Göteborg 

Dajana Huqi, Göteborg 

Åsa Rindbäck, Göteborg 

Glenn Castenbladh Rafors, Härryda 

Lina Gustafsson, Härryda Kan ej delta 

Agneta Kallin, Kungsbacka 

Margareta Andersson, 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 Kan ej delta 

Carina Pedersen, Stenungsund 

Louisiana Hanna, Stenungsund 

Sandra Hasselgren, Tjörn 

Lina Häggman, Öckerö 

 

Päivi Malmsten, Ordförande 

Sandra Ström, GR, Sekreterare 

  



   

3 (5) 

SYV-nätverket 

Anteckningar 2021-05-28, kl.13.00-16.00 

Plats: Digitalt möte via Teams 
 

Gruppvägledning online, Åsa Rindbäck, ArbVux Göteborg        13.05-13.35 

Åsa berättar för oss om karriärvägledning i grupp och de pass de brukar ha. Vanligen 3 pass 

totalt, utifrån kunskap om mig själv, alternativen och beslutsfattande/genomförande.  

 

Mötet får ett par frågor att besvara i chatten, ex ”Vad påverkar mina val?” Detta för att visa hur 

de vid gruppvägledningen får gruppen aktiv i frågor. Hon beskriver vidare den förändringscykel 

som genomsyrar de olika stegen vid ett beslut, där ett par i gruppen får reflektera över var de 

själva brukar landa i denna cykel. Denna cykel används ofta i slutet av träffarna.  

 

Till sina träffar har de vanligen 12 platser, då erfarenheten gett att ca 50% av de inbokade 

deltagarna inte dyker upp, en resterande grupp på 5-7 deltagare blir därför optimal. De ser 

också att deltagarantalet ökat sedan de infört digitala träffar. I höst fortsätter de med digitala 

träffar men inför också fysiska när smittoläget tillåter. En respons på frågan om vad 

utvärderingar av träffarna ger, är bl a att det är värdefullt att få höra andra i liknande situation 

reflektera kring sina val och sitt tänkande. Det blir en mer generell vägledning i grupp för att 

möta alla. 

 

ArbVux har en bokningssida på goteborg.se där man bokar in sig på vägledningssamtalen. Det 

finns även möjlighet till dessa vägledningsträffar på engelska, mer information finns på 

bokningssidan. 

 

Presentation skickas med anteckningarna 

 

 

SYV Konrad, din guide i gymnasiedjungeln, Lena Sundin, Mölndal    13.35-13.55 

Lena vägleder oss in i vägledningsappen Konrad. Appen är en progressiv webbapplikation till 

gänglig på syvkonrad.se, utvecklad av Campus Mölndal och används främst för vägledning i år 

8-9 och kan installeras på mobil från våren 2021. 

Vi installerar appen vid sittande möte, och Lena vägleder oss genom appens olika områden. 

Den är fri att installera för den som vill använda den, och möjlighet finns även för elev som inte 

går i skola i Mölndal att på sidan för kontaktuppgifter bli hänvisad vidare till berörd SYV. 

 

Appen tar eleven genom områdes såsom självkännedom med personlighetstest, information 

kring valet till gymnasieskolan och inspirationssidor om yrken. Resultat från de tester man gör 

samlas på startsidan för den enskilda användaren, men är inget som sparas och samlas in. 

Man har bl a en tjänst för att jämföra sina egna betyg med föregående års antagningspoäng till 

gymnasieskolan. 

 

Mycket positiv respons från gruppen på appen, och det är fritt fram att använda den för den 

som vill. En ide som uppkom var om Gymnasieantagningen via antagningssystemet 

behörigheter för SYV kan vara behjälpliga i uppdatering av kontaktuppgifter.  

Elever som testat har gett mycket positiv feedback, lättanvänd och rolig. 

 

 

PAUS                                13.55-14.15 
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SYVs roll i omställningsarbetet, ArbVux Göteborg           14.15-14.45 

Åsa Rindbäck, Linnea Edsand, Gabriella Natsannet Suna, Rebecka Möller, Daniel Johansson, 

Julia Jonsson och Liiza Sandell från ArbVux berättar om hur man på olika sätt arbetat med 

omställningsfrågor under det senaste året. 

 

Daniel och Rebecka har gjort en insats vid ett hotell i Göteborg där ca 40 personer varslats eller 

sagts upp inom olika områden på hotellet. Målet med insatsen var att göra dem mer attraktiva 

på inom hotellbranschen, i de fall de skulle behöva lämna sitt arbete. Man arbetade dels med 

att validera deras yrkeskunskaper och dels med inriktning mot att hitta passande 

fortbildningskurser. De hade kartläggningssamtal på hotellet med SYV och lärare för att få dem 

själva att reflektera över sin situation och tankar framåt. Inför samtalen fyllde deltagarna i 

information om tidigare erfarenheter, yrken och studier. Mycket framkom vid samtalen, och 

många var mycket positiva till insatsen. Dessa mynnade sedan ut i betyg och/eller intyg för 

deltagarna. 

Daniel och Rebecka trodde de skulle möta endel oro och frustration vid samtalen, men så blev 

sällan fallet. En viss oro för att lämna ”familjen” man skapat på arbetsplatsen dock, där många 

jobbat under lång tid och saknade studievana sedan tidigare. 

Hotellet har idag återanställt personerna, en förändring som kom sig blev dock att vissa provar 

andra arbetsuppgifter än de man tidigare haft. Några blev peppade att göra helt nytt, men de 

flesta vill fortsätta på samma arbetsplats. 

 

Julia, Liiza och Linnea berättar om de ungdomsinsatser i grupp som ArbVux utför. Målgruppen 

är ungdomar på 18-25 år, bosatta i Göteborg som blivit sysslolösa till följd av coronapandemin. 

Insatser som gjorts för att nämna några är Grön omställning, praktik på Stadsmissionen, 

utbildning hos SEB, utbildning till betongsprutare, vinterjobbare, platser inom 

räddningstjänsten, kurser i programmering, ett musikerspår och insats av Svenska 

fotbollsförbundet. 

 

Planeringen påbörjades först för vinterjobbare, då man arbetade med behovspyramiden och 

karriärprocessen för att förbereda sig inför arbetsliv och livet i stort med bl a värderings- och 

självkännedomsövningar. På nxtgengbg.goteborg.se:s webb finns information om dessa 

insatser, en webb skapat just för dessa ungdomar. 

 

 

Information och omvärldsbevakning                 14.45-14.55 

Glenn, Härryda, nämner att Viveka på Gymnasiedagarna nu meddelat att platsbokning på 

gymnasiedagarna.se 26-27/10 är släppta. Den 31 augusti hålls en förträff, och de som arbetar 

i SYVmontern får extra tid vid förträffen i år. Rektorer och lärare är också inbjudna.  

Vill man som SYV vara med i arbetet med montern får man gärna ta kontakt! 

 

 

PAUS                                14.55-15.10 

 

 

Avslutande frågerum                         15-10- 

Deltagarna får möjlighet att ansluta till 4 olika grupprum utifrån dagens rubriker samt ett rum 

för övriga samtalspunkter. Efter mötet skickas en länk med kort utvärdering av denna lösning 

för att se hur responsen på upplägget blev. 
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Första mötet i höst: fredag 24 september kl 13.00-15.00 

 

 

Inbjudan, anteckningar och övrigt material från SYV-nätverkets möten återfinns på 

www.goteborgsregionen.se.  

 

/Sandra Ström 

sekreterare 

 

 

http://www.grkom.se/Utbildning

