GRUNDSKOLOR MÖTER
YRKESPROGRAM I NÄROMRÅDET
Målet med aktiviteterna som presenteras här är att inspirera till samverkan mellan grundskolan och yrkesprogram i er närhet. Genom att lärare
och studie- och yrkesvägledare på grundskolan samarbetar med lärare och
studie- och yrkesvägledare på yrkesprogrammen skapas förutsättningar för
lyckade möten om yrke och framtid.

HELDAG MED SYV

AKTIVITETER
MINIMÄSSA
Bjud in yrkesprogram i er region att ställa ut och skapa en
mässa i mindre format på er grundskola. Samarbetet kan
vidgas så att minimässan flyttar runt mellan flera grundskolor i regionen. Initiativet till en minimässa kan komma från
studie- och yrkesvägledare på grundskolan men ett lyckat
resultat kräver samarbete mellan grundskolan och yrkesprogrammen. En fördel med minimässa är att era elever inte
distraheras av att åka till “den stora gymnasiemässan”, där
mycket människor och kanske en större stad riskerar att ta
fokus från gymnasieskolorna och deras program. På sin egen
hemmaplan får eleverna i lugn och ro titta närmare på de
olika montrarna och ställa frågor. Här finns även goda möjligheter för programmen att ordna med prova på-aktiviteter
som eleverna på er grundskola kan få testa.

En heldag med SYV är en dag då studieoch yrkesvägledare från grundskolan
och gymnasieskolan jobbar ihop. Studieoch yrkesvägledare gör klassrumsbesök
och informerar elever i grundskolan om
yrkesprogram, behörigheter, vidareutbildning och jobbmöjligheter.
Låt eleverna göra olika övningar som
exempelvis mindmaps för att öka deras
självkännedom. En annan övning är
koppla ett föremål till så många yrken
som möjligt för att vidga perspektivet
hos eleverna. Här på Framtidsfokus
yrkesutbildning finns många aktiviteter
att välja på, exempelvis intressetest och
yrkesfilmer.

TIDIGARE ELEVER: GYMNASIEINSPIRATÖRER
Finns det tidigare elever som ni kan
bjuda in till klassen för att prata om
sin utbildning och sitt utbildningsval?
Utmärkt. Elever från yrkesprogrammen,
gymnasieinspiratörer, som besöker
elever i grundskolan är nämligen bland
det bästa ni har. Extra bra är det om
inspiratörerna är elever som tidigare gått
på er grundskola. Det gör att eleverna i
grundskolan känner igen inspiratörerna,
vilket är ett uppskattat inslag hos både
nuvarande elever och inspiratörer.

FRUKOSTSEMINARIUM
Skapa ett seminarium på temat “yrkesutbildning ett smart val” där ni sammanför lärare med
studie- och yrkesvägledare från yrkesprogrammen och grundskolan. Se till att kombinera ett bra
program med kaffe och en härlig macka.

TAJMING

INBJUDAN OCH ANMÄLAN

Tänk på att seminariet inte ska vara för långt, sikta på 30
minuter. Resten ska gå till mingel. Frukost från 07.30 och
start 08.00 med avslut senast 08.45 är bra tider. Rekommenderade dagar för frukostseminarium är torsdagar och
fredagar. Starten på en ny termin är ofta ett bra tillfälle att
ha ett seminarium. Då är människor öppna för nya intryck
och kalendern har inte blivit fullbokad.

Gå ut med inbjudan till en bredare målgrupp av lärare och
studie- och yrkesvägledare. Använd en enkel webb-länk för
anmälan. Generellt är det bäst att skicka inbjudningar på
förmiddagar. Gå ut med inbjudningarna fem till sex veckor
före seminariet. Påminn sedan tre veckor innan, en vecka
innan, en dag innan. Inbjudan via e-post går bra. Lite roligare
inbjudningar kan göras genom Invajo och Confetti. Båda
finns som gratisversioner.

OM MATEN

INBJUDAN OCH ANMÄLAN

UPPFÖLJNING

Välja en mindre modell
på frukostfralla eftersom
de flesta redan har ätit
frukost. Oftast är det ingen
idé med större frukostar.
Glöm inte heller veganska
och glutenfria alternativ,
och märk upp dem tydligt
så att inte andra personer
tar dem av misstag.

Gå ut med inbjudan till en bredare målgrupp av lärare och
studie- och yrkesvägledare. Använd en enkel webb-länk för
anmälan. Generellt är det bäst att skicka inbjudningar på
förmiddagar. Gå ut med inbjudningarna fem till sex veckor
före seminariet. Påminn sedan tre veckor innan, en vecka
innan, en dag innan. Inbjudan via e-post går bra. Lite roligare
inbjudningar kan göras genom Invajo och Confetti. Båda
finns som gratisversioner.

Följ upp alla som närvarade
inom 24 timmar från sem
inariet genom att skicka
ett tack-mail där ni också
bifogar eventuella länkar
från seminariet. Uppmana
deltagarna att fortsätta
diskussionen på lämplig
plattform.

