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Arbetsmarknadskunskap
Alla behövs på framtidens arbetsmarknad. Med Arbetsmarknadskunskap kommer 
jobben via arbetsgivare till skolan. Vi varvar inspiration och kunskap och ger barn, 
ungdomar och deras föräldrar en bättre bild av vilka jobb som finns i framtiden, vad 
de innebär och hur man får dem. Arbetsmarknadskunskap arrangerar även lärar-
utbildningar i syfte att på ett enkelt sätt öka hela skolans ansvar. Arbetsmarknads-
kunskap lanseras nu nationellt. Läs mer på vår hemsida!
www.arbetsmarknadskunskap.se 

SKOLSAMVERKAN

Arbetsförmedlingen - för ett informerat yrkesval!
På Arbetsförmedlingens sida för yrkesinformation, www.arbetsformedlingen.se/
For-arbetssokande/Yrke-och-framtid.html, finns information om många av de yrken
som finns på den svenska arbetsmarknaden. Yrkesbeskrivningar, intervjuer med 
yrkesutövare och yrkesfilmer från olika arbetsplatser ger en bred kunskap om vad 
olika yrken innebär. Ta hjälp av Yrkeskompassen för att hitta yrken med goda
framtidsutsikter! Vill du hålla lektioner i arbetsmarknadskunskap kan du använda 
Arbetsförmedlingens nya material om den svenska arbetsmarknaden som ökar för-
utsättningarna för ungdomar att göra medvetna val baserade på fakta och kunskap, 
hittas på: www.arbetsformedlingen.se/VISA

Apotek – bli expert på läkemedel. Här finns det jobb!
På www.jobbapåapotek.se kan du läsa om spännande arbetsuppgifter och karriär-
vägar inom apoteksbranschen. På apotek hjälper vi människor att få en bättre 
hälsa. Det är mycket låg arbetslöshet bland utbildade receptarier och apotekare 
och stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft som drivs av stora pensionsavgångar 
och flera apotek.

Jobb direkt efter gymnasiet? Bussförare – ett serviceyrke 
med en ljus framtid och bara möjligheter 
På bussforare.nu kan du läsa om bussföraryrket – hur du utbildar dig, var utbild-
ningarna finns och hur det är att jobba som bussförare. Här finns också material att 
beställa. Det behövs många nya bussförare – både idag och flera år framöver. 
Välkommen att läsa mer om ett yrke med en ljus framtid på www.bussforare.nu
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Bygg framtiden!
www.byggare.com är Sveriges Byggindustriers webbplats om utbildningar som 
leder till jobb inom byggindustrin. Här får du information om byggbranschens olika 
yrken. Men också om utbildningarna som leder dit. Du kan även läsa mer om bygg-
branschen, beställa material och få svar på dina frågor. 

Välj rätt väg – välj motorbranschen!
Företagen i motorbranschen nyanställer och framtidsutsikterna är mycket goda 
för den som har rätt utbildning. Läs mer om de många karriärvägarna och beställ 
material på www.bilproffs.se

jobbapåapotek.se   
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FrågaSYV.se - bli medlem och stärk vägledningen!
Behov av studie- och yrkesvägledning har aldrig varit större. Den vägledning som
erbjuds i skolan är ofta begränsad till ett fåtal personliga möten, samtidigt som 
undersökningar visar att eleverna önskar mer vägledning innan val av utbildning och 
yrke. FrågaSYV.se är en webbaserad plattform som skapar förutsättningar för ökad 
dialog mellan SYV, elev och föräldrar. Bli medlem på www.fragasyv.se och bli en del 
av vårt nätverk av vägledare, kostnadsfritt och till stor nytta för både elever och SYV!

Stöd till dig som är vägledare
Kommer du i kontakt med sökande som vill ta sig ut i världen? Euroguidance.se 
guidar till internationella möjligheter och erbjuder material för vägledningsprocessen 
före, under och efter en utlandsvistelse. Dessutom finns information om regelverk 
samt råd om praktiska frågor. Webbplatsen drivs av Euroguidance Sweden på 
Universitets- och högskolerådet. Har du som vägledare frågor om utlandsstudier är 
du välkommen att kontakta oss på euroguidance.sweden@uhr.se
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Hjulutrustningsteknik för dig som gillar att meka med fälgar och däck!
Du kan välja inriktningen hjulutrustningsteknik inom transport & fordonsprogrammet. 
Det handlar om fordonsdäck och fälgar, en bransch som förutom vägfordonshjul 
också bereder kunskap om skogsfordonsdäck, jordbruksfordonsdäck och industri-
fordonsdäck och som Däck & Hjulmekaniker innebär det anställningsbarhet i vår 
bransch. Vill du veta mer, gå in på www.drf.se/kunskapslyftet.html och/eller 
www.tya.se/home/branschomraden/dack 

Framtiden är elektrisk
Elteknikbranschen erbjuder varierande arbetsuppgifter och tekniska utmaningar. 
Det finns många olika områden att specialisera sig inom och bra karriärmöjligheter.  
Broschyren ”Framtiden är elektrisk” finns att beställa hem samt i digitalt format 
genom att besöka www.eio.se. 

Fastighetsbranschen – Framtidsbranschen
Fastighetsbranschen behöver anställa 10 000 nya medarbetare på 10 år – det är 
fastighetsskötare, fastighetsvärdar, fastighetstekniker, fastighetsingenjörer och 
fastighetsförvaltare. Se vår film om hur kul det är att jobba i fastighetsbranschen 
och läs mer om branschen på www.fastun.se. Beställ vårt material om yrkesroller, 
utbildning och VVS- och fastighetsprogrammet på info@fastun.se eller 
www.utbudet.se

Ekonomipejl – kostnadsfri lektion i ekonomi
Vi vet hur viktigt det är att väcka intresse för och få ungdomar att prata om ekonomi. 
Såväl hemma som i skolan. Därför erbjuder vi Ekonomipejl, en kostnadsfri varumär-
kesneutral utbildning i privatekonomi för ungdomar 13-18 år. Vi kommer till er skola 
och beskriver på ett målande sätt vikten av att t ex betala räkningar, spara och att 
göra en budget. Vi har träffat 11 000 elever under 2014. Boka en föreläsning direkt 
på: www.nordea.se/ekonomipejl.

www.fragasyv.se
www.euroguidance.se
www.drf.se/kunskapslyftet.html
www.tya.se/home/branschomraden/dack
http://www.eio.se/utbildning/karriar/Sidor/hurBlirJag.aspx
www.fastun.se
http://www.utbudet.se/produkter/syv-arbetsmarknad?cc=skolsamverkan
http://www.nordea.se/ekonomipejl
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Livsviktigt
Livsviktigt erbjuder den vägledande inspirationsboken ”Att följa dina drömmar och 
förbättra världen”, samt föreläsningar på samma tema. Boken och föreläsningarna 
kan användas som en del av studie- och yrkesvägledningen för att ge eleverna stöd 
när det gäller deras framtid, val, drömmar, mål och del i samhället. Genom konkreta 
övningar får eleverna möjlighet att reflektera och hitta sin drivkraft. 
Se www.livsviktigt.org eller kontakta lina.eggemar@livsviktigt.org för mer information.
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MyDreamNow – Inspirerande samverkan skola - arbetsliv
MyDreamNow skapar inspirerande samverkan skola – arbetsliv med frivilliga från 
arbetsliv och högskola. Utifrån en innovativ metodik tar vi fram ett program som 
passar er skola. Vi kan erbjuda alternativ och komplement till traditionell PRAO och 
integration med ämnesundervisningen. Arbetsgivare från privat, offentlig och ideell 
sektor tar emot studiebesök och skickar gästföreläsare. Vi prioriterar områden med 
störst potential, där det idag är hög arbetslöshet. Efter start i Husby i Stockholm 
2011 har vi nu verksamhet på skolor i Stockholm, Göteborg och Östergötland. 2015 
planerar vi att starta i Skåne, med bas i Malmö. www.mydreamnow.se
 

Lantmäteriet
Lantmäteriet har många olika yrken som innehåller mycket av det ungdomar söker 
idag, variation, utveckling, trygghet och arbete med människor. Vad är en ingenjör 
eller en samhällsbyggare? Vad gör man egentligen? Boka gärna en av våra inspirer-
ande skolambassadörer, beställ broschyrer! Kontakta Annelie Hörberg på telefon 
072 508 75 73 eller via mail Annelie.Horberg@lm.se. www.lantmateriet.se

Ingenjörsvägen.se
Ingenjörsvägen.se är sajten för studie- och yrkesvägledare och ungdomar som 
vill veta mer om olika ingenjörsutbildningar, vem som kan bli ingenjör och vad en 
ingenjör egentligen gör. På sajten finns många intervjuer med unga ingenjörer och 
ingenjörsstudenter. Det finns också information om ingenjörsutbildningar, arbets-
marknad och svar på de vanligaste frågorna kring ingenjörsyrken och utbildnings-
vägar. Ingenjörsvägen.se uppdateras och får nytt utseende september 2014. I 
satsningen Ingenjörsvägen från Teknikföretagen ingår också tryckt material. 
www.ingenjorsvagen.se

INGENJORS
VAGEN

Primär logotyp Används under 53 millimeters breddAnvänds över 53 millimeters breddSekundär logotyp Används över 120 millimeters bredd

Sekundär logotyp Används över 120 millimeters bredd

INGENJORSVAGEN

Sekundär logotyp Används under 120 millimeters bredd

Sekundär logotyp Används under 120 millimeters bredd

INGENJORSVAGEN INGENJORS
VAGEN

Används över 53 millimeters bredd Används under 53 millimeters bredd

Framtidsvalet – Skola möter arbetsliv
Framtidsvalet är ett informations- och vägledningsmaterial som riktar sig till ungdomar 
14-19 år i hela Sverige men även till dem som är delaktiga i deras studie- och yrkesval 
– SYV/lärare/föräldrar. I Framtidsvalet finns information om utbildningar, yrken, bran-
scher, arbetsplatser, praktik, sommarjobb mm. Vi finns i skolan och på nätet, i tryckt 
material, digitalt och genom personliga möten. Vi anordnar seminarium, inspirations-
föreläsningar ute på skolor och mycket, mycket mer. www.framtidsvalet.se

www.livsviktigt.org
mailto:lina.eggemar%40livsviktigt.org?subject=
www.mydreamnow.se
mailto:Annelie.Horberg%40lm.se?subject=Boka%20skolambassad%C3%B6r%20eller%20best%C3%A4lla%20material
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Jobb-och-framtid/Skolpersonal/
www.ingenjorsvagen.se
www.framtidsvalet.se
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Frihet, problemlösningar och strålande utsikter!
Plåtslageribranschen söker med ljust och lykta efter fler händiga och kreativa ungdo-
mar lämpade för att lära sig utföra mästerverk på tak och fasader. En byggnadsplåt-
slagare behöver ha känsla för form, beräkningar och problemlösning och utför sitt 
jobb på magnifika arbetsplatser – med utsikt över alla andra. Med några års erfaren-
het och avlagd yrkesexamen är snittlönen för byggnadsplåtslagare ca 29 400 kr. 

Mer information finns på www.platslagare.nu och www.facebook.com/platslagare
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Problemlösarna – Sveriges störigaste klass
I satsningen Problemlösarna från Teknikföretagen får elever i åk 8-9  lösa riktiga 
ingenjörsuppdrag från teknikföretag i skolan. Eleverna redovisar sedan sina lösningar 
genom att ladda upp en film på sajten. Problemlösarnas lektionsmaterial innehåller 
flera olika lektionsförslag som handlar om ingenjörer, teknikföretag och produktut-
veckling, för att förbereda arbetet med uppdragen. Lärare får ett kreativt och verklig-
hetsnära verktyg till undervisningen i teknik, no, matematik, svenska och samhälls-
kunskap som harmonierar med Lgr11. www.problemlosarna.nu

Saco
Hos Saco hittar du stöd för karriären och studievalet med Sacos och förbundens 
samlade kunskap. Här finns fakta och inspiration för gymnasie- och högskolevalet, 
portalen Omstart med hjälp för personer med utländsk akademisk examen samt tips 
för dem som ska söka jobb, löneförhandla eller vill utvecklas i sin chefsroll. I oktober 
börjar nästa omgång av Saco Kompetensutvecklingsprogram för studievägledare med 
fokus på yrke och arbetsmarknad för högskoleutbildade. I år har vi även en heldag i 
Malmö. Årets Sacomässor äger rum i Malmö 21-22 november och i Stockholm 26-28 
november. I Malmö har vi i år extra aktiviteter för invandrade akademiker på lördagen.
 
Läs om allt detta på www.saco.se/karriar

För alla som vill göra avtryck i samhället
Den som väljer en utbildning som leder till arbeten inom samhällsbyggnad kommer 
att spela en nyckelroll i människors vardag. Samhällsbyggare ligger ofta steget före 
och skapar lösningar som ingen annan visste var möjliga. Här finns många typer av 
jobb att välja på. Läs mer på www.blisamhallsbyggare.se 

Myndigheten för yrkeshögskolan
Vi ansvarar för yrkeshögskoleutbildningar, konst- och kulturutbildningar, vissa 
tolkutbildningar samt validering och EQF. På vår hemsida myh.se finns informations-
material om de olika utbildningsformerna och vad som gäller för att söka till dem. 
Vi utövar även tillsyn över dem, information om detta hittar du också på vår webb. 
Yrkeshögskolan har en egen webbplats som drivs av oss, yrkeshogskolan.se, där 
du hittar alla yrkeshögskoleutbildningar som finns att söka. Blitolk.nu drivs också av 
oss, och där hittar du mer information om tolkutbildningarna. På valideringsinfo.se 
och eqfinfo.se kan du läsa mer om de respektive uppdragen validering och eqf.

www.platslagare.nu
www.facebook.com/platslagare
www.problemlosarna.nu
www.saco.se/karriar
www.blisamhallsbyggare.se
www.valideringsinfo.se
www.eqfinfo.se
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Framtiden finns i hälso- och sjukvården!
För många unga är prao och sommarjobb den första kontakten med arbetslivet. Varje 
år erbjuder Stockholms läns landsting omkring 300 elever  från årskurs 8 och 9 prao 
på sjukhus och vårdcentraler. Platserna bokas via studie- och yrkesvägledaren på 
respektive skola.  Vi tar även emot omkring 1 000, 16-18 åriga sommarjobbare inom 
hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, fastighetsförvaltning och administration. 
Läs mer om prao och sommarjobb i Stockholms läns landsting på www.sll.se/unga
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Skolverket
Skolverket  har under de närmaste åren regeringens uppdrag att stärka studie- och 
yrkesvägledningen i skolan.
• Konferenser med olika teman genomförs under hösten: Övergångar mellan
 gymnasieskolan och arbetslivet för elever med funktionsnedsättningar och 
 Vägledning i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.
• Olika kurser för vägledare, lärare och skolledare erbjuds runt om i landet.
• En särskild satsning för lärare och vägledare erbjuds i många regioner, med syfte  
 att stärka studie- och yrkesvägledningen och kunskaper om arbetsmarknaden i  
 skolans ämnen.
• Ett webbaserat stödmaterial om hur man kan arbeta med syv undervisningen  
 kommer att finnas klart i början av hösten.
Webbinarier och mer information om insatser finns tillgängligt på Skolverkets webb-
plats, där du löpande kan följa vad som erbjuds: www.skolverket.se/syv

Statistiker - ett framtidsyrke med samhällsnytta!
Vi vill uppmuntra till studier i statistik, antingen som huvudinriktning eller två terminer 
som ett komplement i en annan examen. Arbetsmarknaden ser gynnsam ut och
på vår hemsida berättar medarbetare om sin utbildningsbakgrund och om hur
det är att arbeta på SCB. För studievägledare finns material som ger inblick i vad 
statistik är och vad som krävs för att arbeta med statistik. Följer du länken
www.scb.se/jobb. hittar du också användbar statistik för studievägledare som t.ex. 
statistik inom utbildning och arbetsmarknad.

SSA konferens 2015
11-13 mars 2015 kommer den nationella konferensen för samverkan mellan skola 
och arbetsliv till Skåne! Att ha en fungerande samverkan mellan skola och omgivande 
samhälle är viktigare än någonsin. Men vad innebär det egentligen – vilka sätt är fram-
gångsrika och varför? Välkommen till tre inspirerande dagar i Malmö där vi tillsammans 
formulerar svaren på de här frågorna! Arrangörer är Region Skåne, Kommunförbundet 
Skåne och Kompetenssamverkan Skåne. Programmet uppdateras kontinuerligt. Följ 
oss gärna på Facebook! www.ssaskane2015.se
 

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, 2013:5
Skolinspektionen granskade förra året studie- och yrkesvägledningen på 34 grund-
skolor i hela landet utifrån tillgång och kvalitet. En övergripande rapport finns på 
Skolinspektionens hemsida och kan med fördel användas som ett underlag i utveck-
lingsarbetet av studie- och yrkesvägledningen på huvudmanna- och/eller skolnivå. 
På hemsidan finns det även möjlighet att se en inspelning av ett webinarium av 
denna granskning. Läs gärna mer på www.skolinspektionen.se/syv. 
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Svenskt Näringsliv
På www.svensktnaringsliv.se hittar du inspiration till samverkan och entreprenörskap. 
Svenskt Näringsliv vill uppmuntra och inspirera till ökat utbyte mellan skola och 
näringsliv. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet ”Nytt från Skola & Näringsliv” 
eller beställa kostnadsfritt skolmaterial. ”10 teser om Entreprenörskap” och ”Jag en 
entreprenör?” hjälper skolor och SYV att arbeta med och vägleda kring entreprenör-
skap. iPraktiken-materialet underlättar och uppmuntrar till samverkan.

Trä- och möbelindustrin behöver dig!
För dig som är ung finns massor av möjligheter. Många av dessa hittar du inom
trä- och möbelindustrin. Våra företag söker duktiga yrkesarbetare, tekniker och 
ingenjörer. Läs mer på www.traplugg.se 
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Satsa på en karriär i handeln
www.karriarihandeln.se inspirerar och informerar om alla spännande möjligheter
som finns inom handeln. Läs om exempelvis butikschefer, inköpare och e-handlare.
Dessutom jobbannonser och tips på utbildningar. För lärare och SYV finns ett
nyhetsbrev att prenumerera på.

Sveriges Viktigaste Jobb
Välfärdssektorn kommer att anställa runt 500 000 nya medarbetare under de kom-
mande 10 åren. Genom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb vill Sveriges Kommuner 
och Landsting öka intresset för dessa framtidsjobb. Du är en viktig länk i det arbetet.
Här hittar du mer om rekryteringsutmaningarna inom vård och omsorg, klicka här. På 
www.sverigesviktigastejobb.se finns Yrkestestet - en bra utgångspunkt för samtal 
om utbildning och jobb. Sveriges Viktigaste Jobb hittar du också på Facebook, 
Instagram och Twitter.

Du_guidar_unga_manniskor.pdf   1   2014-06-23   14:02:43

Entreprenörskap på schemat?
Hur är det att starta och driva företag? Boka en föreläsning med en ambassadör för 
kvinnors företagande. 800 ambassadörer runt om i Sverige berättar om sina erfaren-
heter som företagare. Läs mer och boka på www.ambassadorer.se
Ambassadörsprojektet koordineras av Tillväxtverket.

Energibranschen – vi har jobben!
Hos oss finns spännande yrken för alla som är tekniskt intresserade! Vi finns i hela 
landet och våra arbetsplatser sträcker sig från kraftstationen i skogen till mötesrum-
met i kontorslandskapet. Vi behöver många nya medarbetare de kommande åren, 
och vi är rätt alternativ för den som vill arbete med såväl människor som teknik, i 
både stora och små projekt. Läs mer om våra yrken och om vilka utbildningar som 
ledar till jobb i branschen på: www.svenskenergi.se/branschrekrytering
 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/samverkan_mellan_skola___n_ring/?
www.traplugg.se
www.karriarihandeln.se
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/arbetsgivarpolitik/sa-moter-vi-rekryteringsutmaningarna-i-varden-och-omsorgen.html
www.sverigesviktigastejobb.se
www.ambassadorer.se
www.svenskenergi.se/branschrekrytering
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Rusta eleverna för framtidens arbetsmarknad - Nytt grundskolematerial!
Ung Företagsamhet har tagit fram tre läromedel för grundskolan. Alla elever förtjänar 
att få utforska sin nyfikenhet, kreativitet och lära sig se möjligheter. Precis de egen-
skaper som framtidens arbetsmarknad kräver. Läromedlen är användarvänliga och 
läroplansanpassade verktyg för undervisning i skolans ämnen och värdegrund. Läro-
medlet Min framtid och ekonomi handlar om elevers framtida utbildning och arbete.

Utbudet.se – gratis läromedel och SYV-material
Ett helt kostnadsfritt och uppdaterat syv- och lektionsmaterial i varje elevs hand att 
själv läsa och arbeta med. Låter det intressant? På utbudet.se har du möjlighet att 
beställa, helt utan kostnad, över 200 olika material till din lektion! Här hittar du hög-
aktuella material inom många områden som Arbetsmarknad, Etik, Naturvetenskap, 
Teknik, EU, Yrkesval och mycket mer. Genom utbudet.se får du som arbetar inom 
skolvärlden tillgång till företags, organisationers och myndigheters informationsma-
terial. Vi har samlat allt detta på en och samma plats, och du beställer materialet 
helt kostnadsfritt och betalar heller ingen frakt. Vårt utbud är varierat - här hittar du 
inspirerande filmer, spännande spel, intressanta magasin, aktuella faktaark, böcker, 
foldrar med mera. Vår webbplats uppdateras kontinuerligt då nytt lektionsmaterial 
kommer in varje vecka, ibland oftare. www.utbudet.se
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Hitta alla skolor och utbildningar på Skolverkets webbplatser!
På Utbildningsinfo.se kan du söka efter grundskolor, gymnasieskolor och eftergym-
nasiala utbildningar i hela Sverige. Det finns filmer och texter om gymnasieskolans 
program, yrkesinformation från Arbetsförmedlingen och information om att bli 
behörig till högskolan samlat på ett ställe. Delar av innehållet finns i en mobil version, 
Gymnasieinfo.se. Det är Skolverket som står bakom båda webbplatserna.

Styr din karriär mot transportbranschen! Ett smart val!
Hälften av transportföretagen inom åkerinäringen säger att de har svårt att rekrytera 
yrkesförare. Yrkesförare med olika typer av specialkompetenser, som exempelvis, 
distributionsförare, fjärrbil- och utlandsförare, bygg- och anläggningsförare, skogs-
bilsförare, kranbilförare osv. Räknar vi med paketbilsförare så finns det 14 olika 
specialkompetenser. Transportbranschen erbjuder också andra typer av yrken som 
exempelvis terminalarbetare, däck och hjulmekaniker, taxiförare och flygmekaniker. 
Det är mycket lättare att få jobb i en dynamisk bransch som har behov av nya med-
arbetare, eller hur? Vill du veta mer? Gå in på våra webbsidor; www.bliyrkesförare.nu  
www.bliflygmekaniker.nu

http://www.ungforetagsamhet.se/node/3574
http://www.utbudet.se/produkter/syv-arbetsmarknad?cc=skolsamverkan
www.utbildningsinfo.se
www.gymnasieinfo.se
http://www.bliyrkesforare.nu
www.bliflygmekaniker.nu
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Våga Välja Smart!  
VVS-Branschen skapar livskvalitet, varma hem och skön komfort i vardagen. Vi är 
med och driver utvecklingen framåt. Ny teknik och smarta installationer sparar energi 
och minskar belastningen på miljön. Vi skapar ett hållbart och friskt samhälle, nu och 
för framtida generationer. Vi skapar framtidsflödet. Som VVS:are är vi stolta över det 
vi gör, varje dag. Välkommen att ta del av det, du också! www.framtidsflodet.se

Vägledarkalendariet
Vägledarkalendariet är en omfattande konferensverksamhet för studie- och yrkes-
vägledare. Sedan Lärarfortbildning AB tog över denna verksamhet 2005 från 
Kommunförbundet i Stockholms län har vi svarat för 63 konferenser och flera kurser. 
Kalendariet vill belysa och analysera förändring och utveckling inom utbildning och 
arbetsliv, ge stöd och utveckla studie- och yrkesvägledningens betydelse och vara 
en mötesplats för alla som arbetar med vägledning. 
Läs mer på www.lararfortbildning.se 
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WorldSkills Sweden- Yrkesutbildning ett smart val!
WorldSkills Sweden arbetar för att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrkes-
utbildningar. Genom att arrangera yrkestävlingar, utse skickliga yrkeslandslag och 
leda deras deltagande i internationella tävlingar skapar WorldSkills Sweden goda 
ambassadörer och förebilder för andra ungdomar. Tävlingsverksamheten ger också 
en unik möjlighet att kunna mäta sitt lands yrkeskompetensnivå mot andra länders, 
få kunskapsutbyte och kunna göra jämförelser inom utbildning och standards. Yrkes 
SM är en unik plattform för dig som Studie och Yrkesvägledare, besök och använd 
gärna vår webbsida www.worldskills.se

Skolsamverkan – Öka kvalitén i svensk studie- och yrkesvägledning
Skolsamverkan jobbar för att öka kvalitén i svensk studie– och yrkesvägledning bland 
annat genom föreläsningar, processutbildningar, och workshops. Övergripande tema 
är alltid att implementera styrdokomenten, de allmänna råden, med fokus på Hela 
skolans ansvar. Skolsamverkan arrangerar även konferenser och till våren-15 planeras 
ett större erfarenhetsutbyte & inspiration i Stockholm kring: Kvalitet i olika SYV-aktivi-
teter inkl Prao – Elevernas behov, SYV–lektioner, kontinuerlig vägledning, samarbete 
Syvar emellan och mellan Syvar och lärare. Maila Gabriella@skolsamverkan.se för att 
få inbjudan direkt!  Läs mer på www.skolsamverkan.se. 

SKOLSAMVERKAN

Styr din karriär mot Besöksnäringen!
Besöksnäringen har vuxit kraftigt de senaste åren och beräknas fortsätta att växa 
med närmare 100 000 årsarbeten. Enligt rapporten ”Tillväxtvärk” behöver branschen 
bl.a. 6000 kockar 7000 servitörer till 2023. Receptionister och turistentreprenörer är 
andra exempel på efterfrågade yrken. Både HT- och RL-programmet är perfekta för 
ungdomar som gillar att arbeta med och bland människor samt att ge service. Det 
finns möjligheter till vidareutbildning inom både yrkeshögskola och Universitet, det 
finns även möjlighet att söka stipendium för fortsatta studier genom Visita Fond-
förvaltning. Branschen erbjuder också goda karriärmöjligheter både i Sverige och 
utomlands. Kontakta gärna Utbildningschef Peter Thomelius på 08-762 74 67 om du 
vill att Visita kommer på besök och berättar mer om en av Sveriges hetaste framtids-
branscher. www.visita.se

www.framtidsflodet.se
http://www.lararfortbildning.se/web/lfort.nsf/doc/00692A49?opendocument
www.worldskills.se
mailto:gabriella%40skolsamverkan.se?subject=
www.skolsamverkan.se
http://www.visita.se/Utbildning1/Utbildning

