HYR EN UTBILDAD SYV
TILL ER VERKSAMHET

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Ta chansen till en kvalitativ SYV-verksamhet

campusmolndal.se

BEHOV AV EN ERFAREN STUDIEOCH YRKESVÄGLEDARE?
SYV med uppdaterad och aktuell kompetens

OM VÄGLEDNING CAMPUS
MÖLNDAL, VCM

Campus Mölndal erbjuder utbildade Studie- och yrkesvägledare, SYV, som kontinuerligt fortbildas med de
senaste och mest aktuella kunskaperna gällande SYVverksamhet.
Sedan 1992 har vi varit en del av GR-regionen och
2010 blev vi en enhet i Mölndals stad. Enheten består
idag av 20 utbildade studie- och yrkesvägledare som
arbetar med alla skolformer, det gör att möjligheterna för
dig som beställare mycket flexibla. VCM arbetar aktivt
med löpande uppföljning och analys av samarbeten.

ATT VARA SYV PÅ VCM

Studie- och yrkesvägledarna på VCM, arbetar med
bland annat yrkesmässan Framtid Mölndal, studiebesök på intressanta företag i regionen, enskilda samtal,
lektioner runt självkännedom/egenskaper/yrkeskunskaper, gruppvägledning. Vi har även ett väl
uppbyggt nätverk i näringslivet.

VCM, EN DEL AV CAMPUS MÖNDAL

Campus Mölndal är en samlingsplats för all vuxenutbildning inom Mölndal stad. Hos oss kan du studera på
alla nivåer - från kurser motsvarande grundskola och
gymnasium till eftergymnasial nivå i form av yrkeshögskola samt SFI. Du kan också få råd, information och
stöd i planering av dina studier av våra studie- och
yrkesvägledare på Vägledning Campus Mölndal, VCM.

Studie- och yrkesvägledarna som är anställda av Vägledning Campus Mölndal har en heltidsanställning. Deras
anställning kan variera mellan olika verksamheter och olika storlek på tjänsteunderlaget. Studie- och yrkesvägledaren har enhetschefen på VCM som chef. Rektor ute i verksamheten arbetsleder SYV på plats i er verksamheten.

GR´S POLICY FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Inom GR ska det ges likvärdiga möjligheter till studieoch yrkesvägledning inför framtida karriärval. SYV är
en opartisk och oberoende verksamhet som sätter
individen i fokus. Bemötande av individer grundas på
respekt och en strävan efter att etablera goda relationer.
Professionens yrkesetik och uppdrag utgår ifrån de
etiska värden som kan härledas ur ”EU:s resolution
om vägledning 9286/04”,”ILO:s konvention nr 142 om
yrkesvägledning”, ”Skollag 2010:800” och ”Skolverkets
Allmänna råd med kommentarer, Arbete med studie- och
yrkesvägledningen”.

OMVÄRLDEN

Förändringarna i omvärlden är omfattande, komplexa
och sker över kort tid. Det gäller i synnerhet arbetsmarknaden, kravet på anpassat utbildningsutbud samt
nya former för vägledning. Detta ställer krav på organisationer liksom studie- och yrkesvägledare som är
uppdaterade, flexibla och nytänkande. Individen behöver
utveckla och bli medveten om sig själv, sina behov,
intressen och skaffa sig kunskap om omvärlden. På
denna grundval gäller det att skapa strategier för att
själv kunna forma sin framtid i önskad riktning. ”Hur
bygger jag min karriär?” i stället för ”Hur väljer jag
utbildning eller yrke?”.
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UR SKOLLAGEN (2010:800)

HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR UTBILDNINGEN 2 KAP. 8 §
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 2 KAP. 29 §
Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan kompetens
att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den
som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning.

VAD ERBJUDER VCM?
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VCM har som mål att arbeta efter skolverkets modell
Hela skolans ansvar. Vi kommer att stötta och
implementera hela skolans ansvar i er verksamhet
med eleverna i fokus.

SYV

”

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN HELA SKOLANS ANSVAR ENLIGT SKOLVERKET
Skola- och arbetslivsfrågor är hela skolans ansvar och
berör all personal. Att ge eleverna kunskaper om
samhälls- och arbetslivet skapar en viktig grund för
dem att göra väl genomtänka studie- och yrkesval i
framtiden. Detta perspektiv bör löpa som en röd tråd i
alla ämnen. Studie- och yrkesvägledaren stöttar rektor,
lärare och annan skolpersonal i arbetet med studie- och
yrkesvägledning.

Vi är mycket nöjda med detta upplägg då vi vet att vi får
erfarna studie- och yrkesvägledare som är utbildade och
har rätt kompetens. Kommunikationen fungerar bra och
våra önskemål har alltid kunnat matchas mot vårt behov.

PIA SOHLBERG, REKTOR,MAGELUNGEN GYMNASIUM GÖTEBORG

SÅ FUNKAR DET ATT ATT HYRA EN SYV FRÅN OSS
Ingår du i ett avtal med oss kommer du att få möjlighet
att hyra en utbildad studie- och yrkesvägledare, SYV,
till din verksamhet. Studie- och yrkesvägledaren är
utbildad och uppdaterad med aktuell information
gällande skola, läroplan och sin proffesion. SYV är
anställd hos Vägledning Campus Mölndal, men under
avtalat uppdrag tjänstgör på er skola. Om du väljer att
anlita en SYV från Vägledning Campus Mölndal kan
du göra det på 20-100%, det är vad som passar er
verksamhet. Enhetschefen på Vägledning Campus
Mölndal gör kontinuerligt uppföljning i samverkan med
ansvarig person/rektor i er verksamhet.

DET SOM INGÅR ÄR
• Lön och personalkostnader inklusive
företagshälsovård
• Administration och overheadkostnader
• Basutbud dator/telefoni
• Avstämning och uppföljning
NI BEHÖVER TILLHANDAHÅLLA
• Arbetsrum
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VILL DU VETA MER?
KONTAKTINFORMATION

ANNA KARLSSON
Enhetschef Vägledning Campus Mölndal
anna.karlsson@molndal.se
031 - 315 30 24 / 0707- 69 05 43

CAMPUSMOLNDAL.SE
VÄGLEDNING CAMPUS MÖLNDAL
GÖTEBORGSVÄGEN 19
431 30 MÖLNDAL
TEL. 031-315 10 14
VAGLEDNING.CAMPUS@MOLNDAL.SE
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