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Plan för studie- och yrkesvägledning GLU AG & RL 

 

”Studie- och yrkesvägledning  =  Vårt gemensamma ansvar” 

Uddevalla kommun vill ha en likvärdig skola där alla gymnasieskolans elever erbjuds 
studie- och yrkesvägledning i enlighet med styrdokumenten för gymnasieskolan (främst 
Skollagen 2010:800, Läroplanen för gymnasieskolan SKOLFS 2011:144) och Skolverkets 
Allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning.  

 

Genomförandet inom respektive rektorsområde 
Rektor ansvarar för att respektive program inom Uddevalla gymnasieskola utarbetar en 

plan för studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Planen ska innehålla konkreta 

arbetsmoment i olika årskurser. Planen ska kontinuerligt utvärderas och vid behov 

uppdateras. 

 

Planens centrala innehåll 
Skolans mål är att varje elev ska:  
 

▪ Bli medveten om sig själv 
 

▪ Bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken 
 

▪ Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 
 

▪ Lära sig att fatta och genomföra beslut 
 
 

Studie och yrkesvägledning i vid bemärkelse = 

- praktiska arbetslivserfarenheter 

- undervisning som rör arbetslivet 

- studiebesök 

- utbildningsinfo  

- aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom 

Studie och yrkesvägledning i snäv bemärkelse =  

- personlig vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, 

individuellt och i grupp 

 



Studie- och yrkesvägledarens ansvar: 
 

Årskurs 1 

● Presentation i klasserna  
● Klassinformationer - Grundinformation om gymnasiet, individuellt val 
● Klassinformation - Inriktningsval (endast Restaurang- och livsmedelsprogrammet)  
 

Årskurs 2 

● Klassinformationer - Individuellt val 
● Grundinformation inför fortsatta studier efter gymnasieskolan. 
 

Årskurs 3 

● Klassinformationer - Alternativa vägar till gymnasieexamen, anställningsbarhet, utbud av 
olika utbildningar 

● Samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan elever med 
funktionsnedsättning. 

● (Förberedelser och genomförande av Temadag för åk 3 med utbildningsanordnare och 
representanter från arbetslivet ) Ansvara för att berörda E-A får informationen om 
temadagen. 

 

Samtliga årskurser 

● Studie- och yrkesvägledningssamtal till enskilda elever  
● Studie- och yrkesvägledningssamtal inför förändringar av elevens studiesituation som t ex 

byte av program, skola, inriktning, profil och kurs. 
● Motivationshöjande vägledningssamtal för elever med studieproblem. 
● Vara behjälplig vid byten av individuellt val, språk m.m. 
● Vara behjälplig vid kompletterande val av individuellt val för elever som saknar poäng eller 

av någon anledning ej valt. 
● Tillsammans med de elevansvariga bevaka att studieplanen är korrekt.  
● Elever som vill avbryta sina studier ska få utskrivningssamtal med planering för andra 

studier/praktik/arbete  och lämna utskrivningsdokumenten till skolassistenten. 
 
Personal/föräldrar 
 
● Samverka inom Elevhälsan och bidra med aspekter utifrån vägledningsperspektiv.  
● Samverka med lärare och skolledare om elevärenden utifrån vägledningsperspektiv 
● Vara skolans expert på behörighet, tillträde till vidare studier, arbetsmarknaden och 

utbildningsväsendet. 
● Medverka vid Föräldramöten  

 
 

Lärarnas ansvar: 
 

Studie och yrkesvägledning i vid bemärkelse sker fortlöpande inom undervisningen både i 
gymnasiegemensamma ämnen och inom yrkesämnen. Då alla elever inom GLU har 50% av sin 
undervisningstid förlagd inom sin yrkesbransch och eleverna på RL har 15 veckors APL blir det 
en naturlig del av undervisningen och uppföljningen av elevernas praktik . 
 
Exempel på återkommande aktiviteter: 



 
● Veckovis uppföljning av APL    
● Uppföljning av elevernas studieplan och vägledning i samband med utvecklingssamtal 
● Elever medverkar på yrkesråd 
● Informationstillfälle där VISITA informerar 
● Informationstillfälle där facket informerar 
● Eleverna skriver CV inom undervisning i svenska 
● Besök av konsumentrådgivare 
● Branschdagar där företrädare från olika delar av branschen deltar 
● Jobbmässa för RL och HT i samband med lokalt programråd 

 

 

 


