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Är fastighetsbranschen 
något för dina elever tro?

Inom de närmsta åren kommer tusentals personer att behöva anställas inom fastighets-
branschen i Sverige. Städer växer, fler bostäder, arbetsplatser och skolor byggs. Vem ska  
ta hand om alla hus och skapa trygga och trivsamma boendemiljöer?

På Framtidens Fastighetslabb kan elever som står inför sitt gymnasieval lära sig mer om  
olika jobb som behövs för att sköta om våra växande städer. Alla är lika viktiga om vi ska  
uppnå FN:s globala mål om hållbara städer och samhällen. VVS- och fastighetsprogrammet  
är den snabbaste vägen dit.

Kolla in vår hemsida för digitalt material, kom på coronaanpassade studiebesök eller bjud  
in vår pedagog till din klass! Alltid kostnadsfritt. 

framtidensfastighetslabb.se



Agneta 
Söderlund 

chefredaktör

Redaktörens rader
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Coronapandemin härjar och vi verkar 
inte bli av med den så lätt. Smittsprid-
ningen fördubblas hela tiden och alla 
kurvor pekar åt helt fel håll. Lokala 
restriktioner utfärdas varje dag och 
fortsätter det som hittills ligger vi illa 

till. Det går inte att förneka att pandemin både tar på 
krafterna och humöret. Den påverkar också samhället 
i stort. Anställningarna blir osäkra och arbetslösheten 
ökar. Bara i kulturbranschen ses en ökning med 80 pro-
cent och restaurangbranschen befinner sig nu i stor kris. 
Som ett brev på posten ökar även inkomstsklyftorna i
arbetslöshetens farvatten.

Förutom det är praon inställd och även grundskolornas 
besök på gymnasieskolorna inför gymnasievalet. Lös-
ningen på det stavas digitalisering och det har marsche-
rat snabbt, inte bara för att lösa gymnasiebesöken utan 
även lösa konferenser, föreläsningar och arbetsmöten. 
Vår egen rikskonferens har precis gått av stapeln, digital 
förstås! Cirka 200 inloggade följde våra föreläsare. Tek-
niken höll. Föreläsarna var både bra och intressanta och
åhörarna bjöd till i diskussionerna. Kanoners! Dessut-
om kunde man sitta flera kollegor tillsammans ute på 
arbetsplatserna. Det borgar gott för samarbetet.

En av föreläsarna pratade om artificiell intelligens, AI. 
Den är närvarande i vår tillvaro i stor utsträckning. 
Inom vissa områden har man kommit långt, inom andra 
knappt börjat tänka på vad man kan göra. Utvecklingen 
går snabbt och det står klart att tekniken är här för att 
stanna. Vi behöver nu vara med och påverka hur stor 
del den ska få påverka oss. Förutom en lista över vilka 
jobb som försvinner såg vi också några skräckexempel.

Apropå jobb som försvinner satsar nu regeringen på 
ett ökat antal utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan 
och Vuxenutbildningen. Fler utbildningar, ökade val-
möjligheter, ökat behov av omställning och karriärväx-
ling. Behovet av studie- och yrkesvägledning har kanske 
aldrig varit större. Tyvärr i en tid när det råder brist på 
studie- och yrkesvägledare. Vad vet jag – i dessa karri-
ärväxlingstider kanske någon satsar på vägledarjobbet. 
Och det är inte dumt – det leder till ett jobb som kan 
göra skillnad både för individer och för samhället. Kan 
det bli bättre?

Jo, lite bättre kan det allt bli. Min julönskan till tomten 
blir att pandemin klingar av och försvinner så att hop-
pet om att det blir bättre börjar gro igen. Med dessa ord 
önskar jag er alla en god läsning och på sikt en riktigt 
god jul och ett gott nytt år! Ta hand om er och om var-
andra!
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Den här tavlan gavs till alla 
föreläsare på årets Vägledarkonfer-
ens. Konstnär: Emelie Gårdeler 

8
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TIPSPROMENAD

TIDIG VÄGLEDNING

RÄTTELSER

Den 8 oktober firades Vägledningens 
dag runt om i landet. På Åkerskolan 
i Sörmland anordnade Frida Klar 
och Malin Vejby både en minimässa 
och en tipspromenad. Häng med till 
Åkerskolan!

På Lundskolan i Järfälla, nordväst om 
Stockholm, arbetar man sedan flera 
år tillbaka med skola-arbetsliv i alla 
årskurser. Under en intensiv period på 
höstterminen jobbar man dessutom 
extra mycket med SYV-perspektiv. 
Resultatet ställs sedan ut på skolan. 
Ett av årets projekt var bygglek!

I artiklen om arbetsförmedlarens roll 
som publicerades i föregående num-
mer upptäcktes några fel, varpå vi 
valt att korrigera upptäckta fel och 
återpublicera artikeln i detta num-
mer. 

Vi har även korrigerat valda repre-
sentanter i NFSYs styrelse, som blev 
omkastade i föregående nummer.
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Niondeklassare fick 
Framtidskoll genom digital 
livesändning

En arbetsförmedlares 
arbete med unga med 
funktionsvariationer

Fastighetsbranschen be-
höver utbildad arbetskraft. 
Häng med från Lindholmens 
fastighetsprogram - rakt in i 
Framtiden!

Folkhögskoleforum med 
bland annat kulturminister 
Amanda Lind och Pella 
Thiel, ekolog.

Årets Vägledarkonfer-
ens blev helt digital med 
föreläsningar från Dr. Nor-
man E. Amundson, Andrea 
Fruhling, Jonna Linde, Fre-
drik Löfgren  och Dr. Barbara 
Bassot.

Lotta Svensson har forskat 
på ungdomars livsvillkor och 
regional utflyttning.

Träindustrin är en 
verksamhet som söker nya 
medarbetare

Vägledningens dag firades 
med medborgarna i Järfälla

Rapport från Vägledar-
kalendariets konferens i 
september.

Johanna recenserar Leif 
Andergrens nya onlinekurs
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SYVar twittrar
@syolotta: 
Studie- och 
yrkesvägled-
ning handlar om 

att invididen ska få 
redskap för att kunna 
fatta ett välgrundat 
beslut om studie- och 
yrkesval utifrån egna 
förutsättningar. Det-
ta kräver #studieo-
chyrkesvägledning som 
#studieochyrkesvä-
gledare kan ge. #SYV 
#vadgörsyv

@SYVValentina: Även vi 
studie- och yrkesvä-
gledare har en egen 
dag, #vägledningens-
dag! Vilka erfaren-
heter skulle du vilja 
bjussa på de som har 
funderingar gällande 
studier eller yrke?

@syvdavid: Fantastiskt 
samtal med en för-
skollärare igår om hur 
de arbetar med
(för)skola-arbetsliv 
i verksamheten! Un-
derbart! #syv #sko-
laarbetsliv #förskola 
#lpfö18

@syotant: On the agen-
da today: Network 
meeting with oth-
er career counsellors 
(#syv) from #IES in 
the Stockholm region. 
For today´s seaseon 
I´m the host!

Coronapandemin slår fortfarande 
hårt mot samhället och nu under 
hösten var det tänkt att Ung Före-
tagsamhets turné Framtidskoll skul-
le genomföras på skolor runt om i 
Stockholmsregionen. Som många 
andra har dock Ung Företagsamhet 
beslutat att ställa om istället för att 
ställa in och Framtidskoll genom-
fördes istället helt digitalt. Från 
Studio K16 på Stockholmsmässan 
sändes hela Framtidskoll live. Med-
verkade gjorde bland annat Jessica 
Lehmussaari, som berättade om 
sin utbildningsresa och gav tips om 
CV och personligt brev, entrepre-
nören Pranav Kosuri, David Spak, 
karriärvägledare och föreläsare och 
Arturo Arques, privatekonom på 
Swedbank.

Tusentals tittare 
Den digitala versionen av Fram-
tidskoll programleddes av Tina 

Brahimzadeh och Obi Okolo. Tu-
sentals niondeklassare från hela 
Stockholmsregionen såg program-
met och fick interagera och delta 
bland annat genom Mentimeter.

En populär programpunkt var 
när eleverna fick ställa frågor om 
gymnasievalet till David Spak, som 
sedan svarade på frågorna i direkt-
sändning. Upp emot 800 frågor 
skickades in till programmet av 
niondeklassarna. Alla frågor kun-
de av förklarliga skäl inte besvaras 
live, utan en del av frågorna fick be-
svaras i en separat inspelning och i 
textformat på webben. Den första 
Framtidskoll sändes live i oktober, 
men ytterligare två livesända Fram-
tidskoll väntar de blivande gymna-
sisterna i Stockholmsregionen, en i 
november och en i december.

Framtidskoll ställde om och 
sändes live för tusentals

Redaktionen
info@vagledarforeningen.se

Till följd av den pågående Coronapandemin har bestäm-
de Ung Företagsamhet att ställa om till digitalt. Det popu-
lära konceptet Framtidskoll, som brukar besöka skolor i 
Stockholmsregionen, blev helt digitalt och sändes live från 
en studio på Stockholmsmässan.
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I norra Dalarna, lite söder om Sälen 
ligger Fiskarheden sågverksindustri. 
De har över 130 anställda medarbe-
tare, den största industrin i Malung 
Säter samt Sveriges största privatäg-
da sågverk. De tillhör också ett av 
världens ”topp tre” modernaste an-
läggningar med fokus på miljö och 
kvalitet. Sågverket ligger inte långt 
från Vasaloppstarten i Sälen och 
producerar mer än 350 000 kubik-
meter furu. De är ett bulksågverk 
dvs. förädlar inte virket utan säljer 
till dem som förädlar och mer än 90 
procent av produktionen går på ex-
port.

Arbetskraftsbrist
Fiskarhedens Trävaru AB har under 
de senaste åren haft en egen utbild-
ning ihop med Malungs lärcenter. 
De har utbildat intresserade till såg-
verksoperatörer på 22 veckor och av 

idag 100-talet anställda sågverksope-
ratörer kommer ca 20 procent in via 
denna utbildning. Årets utbildning 
blev tyvärr inställd på grund av för 
få sökande. Fiskarheden är oroade 
inför framtida försörjning av arbets-
kraft dels för att få visar intresse för 
industriell utbildning. Det finns idag 
ingen gymnasial utbildning som är 
inriktad mot en yrkesutgång till såg-
verksoperatör, det finns ett lågt in-
tresse överhuvudtaget mot industri-
ell utbildning. Idag har de en lärare 
engagerad i den 22-veckor långa ut-
bildning som de bedriver i samarbe-
te med Malungs lärcenter och inom 
några år kommer läraren gå i pensi-
on. Vem ersätter honom, även här 
finns en brist. Inom de närmaste 
fem åren räknar Fiskarhedens Trä-
varu AB med att de behöver anställa 
ca 4 - 5 processoperatörer/år och 
det är de inte ensamma om, behovet 
av processoperatörer finns på fler 
håll i landet.

Utbildningar
Fiskarhedens Trävaru AB har i år 
inlett ett samarbete med Malungs 
gymnasieskola där de tagit emot en 
gymnasielärling inom el. Eleven på-
började sin sista termin i åk 3 som 
gymnasielärling hos dem och är idag 
anställd som elektriker hos dem. De 
skulle gärna vilja få igång gymna-
sielärling inom industriprogrammet 
men här sätter logistiken och bo-
stadsmarknaden käppar i hjulet. De
industriprogram som finns ligger 
långt bort och möjligheterna till 
boende för långväga presumtiva 
lärlingar är små. Det råder stor bo-
stadsbrist i Malung-Sälens kommun. 
De har löst och säkerställt behovet 
av maskinförare genom att ha en 
maskinförarutbildare anställd hos 
dem.

Träindustrin söker arbetare
Trävaruindustrin har ett skri-
ande behov av arbetskraft, 
de närmaste fem åren sker 
stora pensionsavgångar och 
utbildande av nya sågverks-
operatörer är inte riktigt 
(skulle man kunna säga)
i fas och nischad utbildning 
saknas. I dagsläget efter-
frågas industriutbildade 
personer med inriktning mot 
processteknik och produkt 
och maskinteknik.

                                FOTO: JOHANNA MÖLLER

Johanna Möller
jjmoller@live.se

018-55 10 20 info@eduplanet.se

Utlandsstudier och språkresor sedan 1982

Studieresor 
- Gymnasieklasser

Läkarstudier
- Goda antagningschanser

Språkresor 
-14 språk i 40 länder
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Vägledare på

syvcarro Dagens arbetsplats 
- hemma hos mamma! Jobbar 
hemifrån tisdag-torsdag pga 
sjukt barn och mormor hoppar 
in och hjälper mig. Om någon 
undrar vilka det är som sitter 
i mitt rum så är det SYV prak-
tikanterna Sandra & Nori. Alla 
samtal dessa dagar blir via 
teams.

2 218
Inlägg är taggade med  

#studieochyrkesvägledare på 
Instagram. 

Snålblåst och gråmulet. Det var 
vädret som mötte Järfällas stu-
die- och yrkesvägledare när de 
begav sig ut på gator och torg 
för att träffa medborgarna. I den 
snabbt expanderande Barkarby-
staden stod Helena och Leena 
tillsammans med SYV-studenten 
Dia och samtalade med med-
borgarna som var på väg in- och 
ut från handelsområdet. I Ja-
kobsbergs centrum stod Petra, 
Madineh, Ramona och Vanya. 
Många nyfikna medborgare 
stannade till och fick informa-
tion om vuxenutbildning och det 
kommunala aktivitetsansvaret. 
Alla medborgare som ville fick 
även en ”väglednings”-reflex, 
som kommunen tagit fram. De 
som ville kunde även gå på ett 
virtuellt studiebesök via Arbets-
förmedlingens ”Yrkesjakten”.

Vägledningens dag 
firades med medborgarna

Redaktionen
info@vagledarforeningen.se

I Järfälla uppmärksammades Vägledningens dag ge-
nom att studie- och yrkesvägledarna var ute på gator 
och torg för att träffa medborgarna. Inför Vägledning-
ens dag hade kommunen också tagit fram speciella 
”Väglednings”-reflexer, som delades ut.
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Vägledningens dag på Åkerskolan 
– Minimässa och tipspromenad

På Åkerskolan i Åkers Styckebruk 
firades Vägledningens dag med mini-
mässa och tipspromenad.

Text: David Spak Den 8 oktober firade vägledare runt hela landet Vägled-
ningens dag. Åkerskolan i Åkers Styckebruk var inget 
undantag. På skolan arrangerades bland annat tipsprom-
enader och en minimässa. Bakom arrangemanget stod 
studie- och yrkesvägledaren Frida Klar och Malin Vejby, 
som studerar till studie- och yrkesvägledare på Stock-

holms universitet. Tipspromenaderna som arrangerades riktade sig till hela 
skola och var uppdelade och anpassade utifrån låg- och mellanstadiet samt 
högstadiet. För de yngre eleverna baserade sig tipspromenaden på Kiwifåglar-
na från de australiensiska yrkeskorten “Kiwicards”. Eleverna kunde under 
lunchrasten delta i tipspromenaden. Tipspromenaden gick ut på att eleverna 
skulle gissa vilket yrke kiwifågeln arbetade med. För att arrangemanget skulle 
löpa på smärtfritt hjälpte rastvakterna till med att dela ut papper och penna till 
eleverna. Rastvakterna fanns även med och stöttade eleverna under tipsprom-
enaden.


