
Studie- och yrkesvägledning i Varbergs kommun 

”Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor 
som rör val av studier och yrken” 

Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. 

Vägledning i vid bemärkelse är all verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och 
färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som studie- och 
yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp”. 

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och som Studie- och yrkesvägledare är vi 
en del av hela skolans arbete och samarbetar med övrig personal på skolan i frågor kring 
utbildning och arbetsmarknad för att öka elevernas valkompetens och förmåga att göra väl 
underbyggda val.  

(Källa: Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbete med studie- och yrkesvägledning, 2013) 

Studie- och yrkesvägledare i Varbergs kommun arbetar utifrån att:  

• All vägledning skall vara objektiv och utgå från individens behov och önskemål 
 

• Att vägledningen syftar till att ge individen stöd att fatta väl underbyggda beslut om 
studier och framtida arbetsliv 
 



• Att vägledningen syftar till att ge individen bättre självkännedom och ökad insikt om 
sina möjligheter och begränsningar 
 

• Att vägledningen syftar till att ge individen ökad förmåga att söka, sortera och värdera 
information 

Inom Varbergs kommun har förvaltningen sett att de allt större och snabbare förändringarna i 
samhället lett till ett ökat behov av att tidigare starta processen hos eleverna med att reflektera 
över sig själv och sin omvärld.  

Detta innebär att vi som arbetar som Studie- och yrkesvägledare i Varbergs kommun kommer 
att möta eleverna aktivt från årskurs 6. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för att 
eleverna skall utveckla sin förmåga att väga samman personliga faktorer med valalternativ 
och därmed öka sin valkompetens och förmåga att fatta väl underbygga studie- och yrkesval. 

Studie- och yrkesvägledningen vid Varbergs kommuns grundskolor sker genom: 

• Samtal med elever i år 7-9 
• Riktade aktiviteter inför gymnasievalet, t ex studiebesök, mässor, klassinformation 

och föräldramöten.  
• Klassaktiviteter i år 6-9 med syfte att öka elevens valkompetens  
• Information och handledning till elever kring framtida studier (studieplanering) och 

arbetsliv 
• Omvärldsbevakning av nyheter och förändringar inom utbildning och arbetsliv 
• Förberedelser och överlämnande vid övergång till gymnasieskolan 
• Stöd till pedagoger kring arbetet med studie – och yrkesorientering i år 1-5 
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Information till vårdnadshavare gällande Studie- och 
yrkesvägledning för grundskolornas år 8 i Varbergs 
kommun 
Skolår 8 

Under år 8 kommer fokus för mig som Studie- och yrkesvägledare att ligga på de enskilda 
samtalen där jag belyser personliga egenskaper i relation till tankar kring utbildnings- och 
yrkesval. De enskilda samtalen kommer framförallt att förläggas till vårterminen. 

Jag lägger också vikt vid att eleven införskaffar sig kunskap om olika gymnasieprogram och 
utbildningsvägar. För dig som vårdnadshavare kan det vara bra att känna till att 
gymnasieskolorna i Halland håller Öppet hus under höstterminen. Dit är du som målsman 
och elever i årskurs 8 varmt välkomna. Tider och dagar för Öppet hus på de olika skolorna 
hittar du på skolans hemsida eller på: www.gymnasiehalland.se. Där finns också annan 
nyttig information inför valet till gymnasiet.  

Utöver detta kommer jag att möta eleverna i klass genom olika aktiviteter i samarbete med 
pedagogerna på skolan. Vårterminen 2019 kommer Varbergs första MOA-mässa att gå av 
stapeln. En mässa som syftar till att stärka elevens förmåga att göra väl underbyggda val. På 
mässan kommer eleverna att möta en rad olika yrkesföreträdare, få testa, känna och uppleva. 
Mer information om mässan kommer längre fram.  

Nytt för läsåret 18/19 är också att obligatorisk PRAO är tillbaka. Detta läsåret kommer det 
att beröra elever i årskurs 8 som kommer att få gå ut på PRAO under vårterminen. Mer 
information om detta kommer framöver. Har ni frågor eller vill veta mer om mitt arbete på 
skolan är ni välkomna att kontakta mig! 

Med vänlig hälsning,  
Malin Jacobsson  
Studie- och yrkesvägledare  
Team Nordväst 
 
Team Nordväst:  
Lindbergs skola och Trönninge skola 
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