Projekt ska stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv
Den 8 oktober genomförs Skolverkets utbildningspaket på Gymnasiedagarna,
Svenska mässan. Ett femtiotal lärare och studie- och yrkesvägledare vid skolor i
Göteborgsregionen samt Uddevalla kommun påbörjar en utbildning om hur
studie- och yrkesvägledningen kan stärkas med fokus på vägledning som hela
skolans ansvar.
– Syftet är att stärka elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval, bland annat
genom att utveckla undervisningsmaterial som kopplar samman skola och arbetsliv,
samt att minska antalet programbyten och avhopp i gymnasiet, säger Mikaela
Zelmerlööw, projektledare Skolverket.
Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket och är en del av ett pilotprojekt där fem
lärosäten ingår, däribland Göteborgs Universitet. Om projektet slår väl ut planeras för
ytterligare utbildningsomgångar.

Deltagarna är verksamma som lärare eller studie- och yrkesvägledare vid skolor i
Göteborg, Mölndal, Kungälv, Stenungsund och Uddevalla. Under hösten 2014 och våren
2015 kommer de att träffas vid ett flertal tillfällen. Förutom två utbildningsdagar ska
deltagarna gruppvis få regelbunden handledning av Göteborgs universitet ute på
skolorna.
– Vi är mycket glada över att just handledning till arbetslag är en viktig del i projektet.
Kollegialt lärande över tid är ett effektivt sätt att utvecklas i respektive yrkesroll, menar
Monica Sandorf, utvecklingsledare vid Göteborgs Universitet.
Ökar kunskapen om arbetsmarknaden

Projektet, som utvecklar kontakten med det omgivande samhället och ökar elevers
kunskaper om arbetsmarknaden, sker i samverkan mellan bland annat Skolverket, GR
Skola Arbetsliv (Göteborgsregionens kommunalförbund), Arbetsförmedlingen och
Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Det andra utbildningstillfället kommer delvis att genomföras som ett dialogseminarium
tillsammans med GR Skola Arbetsliv, regionens företag och branscher som Ericsson,
Visita, Sveriges byggindustrier, Göteborgs hamn, Göteborgs energi, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, SKF och Svensk handel.
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