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S ommaren har snart lämnat oss 
och hösten är annalkande. Om 
förra hösten präglades av 
misstroendeomröstning i riks-
dagen, återkommande dödskjut-
ningar och Covid så ser det inte 

så mycket bättre ut i år. Krig i Ukraina, ske-
nande inflation, höjda räntor, skyhöga elpri-
ser och fortsatta dödskjutningar. Dessutom 
är Coviden fortfarande närvarande och vi 
ska snart lägga vår röst för att välja politiskt 
styre till riksdag, region och kommun. Det 
ser jämnt ut i prognoserna så det lutar åt 
en spännande slutspurt. Oavsett resultat så 
hoppas vi att det är Sveriges bästa som står 
högst på agendan hos den  regering som 
får uppdraget. Ett av SYVs  större uppdrag 
är att arbeta kompensatoriskt för att främ-
ja likvärdighet och ge eleverna självkänsla, 
identitet och framtidshopp.  Vi ser förstås 
fram emot att vi får stöttning i detta arbete 
från våra politiker. Hopp är viktigt men är i 
sig ett mångfacetterat begrepp med svårför-
klarad innebörd. I forskning beskrivs hoppet 
som en känsla, upplevelse eller behov. 
Hopp anses påverka människors upplevelse 
i positiv riktning. De mest framträdande 
karakteristiska egenskaperna för hopp är tro 
på en högre makt, positiv framtidstro, känsla 
av samhörighet, drömmar och önskning-
ar. Hoppet är framtidsorienterat mot mål, 
energi- och motivationsskapande, handlings-
orienterat med inslag av förväntan men kan 
förstås påverkas av ömsesidiga relationer. 
Avsaknad av hopp kan leda till social isole-
ring, ensamhet, negativ inverkan på själv-
bilden, förtvivlan, hopplöshet och känslan 
av att vara till last.  Vi förstår ju att det här 
är av största vikt att jobba med.

”Om man antar att hoppet är ute, så garanterar 
man att hoppet är ute. Om man antar att det finns 
en drift mot frihet, att det finns möjligheter att 
förändra saker och ting, så finns chansen att man 
kan bidra till att göra världen bättre”  (Noam 
Chomsky – professor i Språklingvistik)

I detta nummer finns  bland annat rapporter 
från Vägledarkalendariet, SSA-konferen-
sen i Norrköping och  Rethink education . 
Svenskt Näringsliv beskriver hur det ser ut i 
olika branscher och vi får träffa en tapetse-
rare. Vi har även några rapporter från årets 
Academiautbyten, en hyperaktuell bokre-
cension och en färsk rapport från Mikaela 
på Skolverket. Den första doktoranden från 
forskarskolan i Umeå presenterar sig och vår 
lokala förening i Örnsköldsvik vill inspirera 
andra att väcka nytt liv i sina lokala fören-
ingar – en väldigt trevlig beskrivning av hur 
man arbetar med vägledning och utveckling  
lokalt  En hel del bra läsning för er som är 
medlemmar.

Påminner också om Vägledningens dag, 
vår egen temadag som instiftats av Sveriges 
Vägledarförening. Den 8 oktober skall vi 
alla passa på att lyfta vägledningen  där vi 
arbetar eller bor. Tillsammans med kollegor 
eller på egen hand kanske du/ni kan anord-
na en mässa, en temadag, ett SYV-café, en 
film eller något annat. Dela gärna med er av 
aktiviteterna på just denna dag och skicka 
till tidningen eller våra sidor på sociala 
medier så vi alla kan bli inspirerade av hur 
man kan uppmärksamma vägledningen i vårt 
avlånga land.

Höstens föreningsarbete har startat och 
vi förbereder oss för konferens . Sveriges 
Vägledarförenings konferens blir i år i hy-
bridform dvs både fysisk och digital. Den 27 
oktober kan ni delta på plats i Göteborg (el-
ler välja att följa digitalt) och den 28 oktober 
lajvsänds två seminarier och ni får förmånen 
att lyssna till två framstående forskare och 
föreläsare. Missa inte att anmäla er! Ni hittar 
konferensinformation i tidningen. I slutet 
av mars 2023 blir det årsmöte och ni hittar 
snart mer information om tider för motio-
ner och annat på vår hemsida www.vagledar-
foreningen.se
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Academia 
Daniel Hailemariam har besökt Tallinn och Tartu

Frågespalten
Viktoria och David tar tempen på SYV-arbetet i Götene

Yrkeshögskola 
Vägledaren träffar Pia Mills, som arbetar som tapetser-
are. Ett traditionellt hantverksyrke.

Arbetsliv
Bildkollage från Yrkes-SM i Växjö

SSA-konferensen
Äntligen var det dags för en fysisk SSA-konferens! I det 
här numret kan du läsa de första artiklarna

Högskola & universitet
Hur står sig svensk högre utbildning i den interna-
tionella konkurrensen. Svenskt Näringsliv har presen-
terat en ny rapport. 

Styrelsen
Glenn Castenbladh Rafors är ny i styrelsen. Här pre-
senterar han sig lite närmare.

Framsidan
Besökare provar på 
yrken under Yrkes-SM i 
Växjö.
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tidslinje över sitt liv och fundera på 
vilka  tidigare erfarenheter kan man 
ha användning av för att hantera sin 
situation nu och in i framtiden. 

Var de bra i förhållande till temat? 
Studie- och yrkesvägledning i Est-
land är indelade i tre olika delar och 
professioner, utbildning,  vägledning 
och information. En vägledare har inte 
alla roller per automatik. I Estland har 
de inte en  utbildning som leder till 
studie- och yrkesvägledare. Alla som 
arbetar som studie- och yrkesvägledare  
har olika utbildningsbakgrund men är 
auktoriserade genom att ta ett natio-
nellt lämplighetsprov för att  få be-
hörighet för att arbeta som utbildare, 
informatör eller vägledare. Det finns 
alltså, ett prov för  varje gren. Många 
brukar ta proven för alla tre så att man 
kan ha en bredd mandat. 

Gav de nya idéer för det egna arbe-
tet? 
Inte riktigt. I Sverige arbetar jag bland 
annat med individer som är flyktingar 
i Sverige med de  utmaningar som 
hör till (integration, utanförskap, låg 
motivation, kulturella skillnader,  dis-
kriminering, osv). Verksamheten som 
vi besökte arbetar mest med personer 
som har kommit till  Estland för att 
studera och/eller arbeta – alltså frivilli-
ga invandrare. 

Men jag fastnade för olika namn 
de har till sina insatser: ”Baby Steps 
in Estland” (en insats för etablering 
i Estland) eller ”Lets Taste Estland” 
(en insats för att skapa kontaktytor för 
landets medborgare och de nya som 
kommit till Estland ska umgås genom 
mat. ”Meet and Greet” (en verksamhet 
för att mingla).

Vad är det främsta du vill lyfta fram 
av det du lärde dig under studiebe-
söket? 
Besöket till Tallinn hade flera fördelar. 
Det som uppskattades främst var att 

gruppen var lagom stor (10 personer) 
och att det blev en bra sammanhåll-
ning i gruppen. Vi fick träffa kollegor 
från andra  europeiska länder som blir 
vänner på riktigt. 

Det är alltid trevligt med erfaren
hetsutbyte – att höra hur man bedriver 
vägledning i andra länder och  under 
vilka förhållanden som de arbetar. Man 
kan jämföra med hur det är i Sveri-
ge och många  gånger uppskatta det 
egna. En annan fördel är att man har 
kontakter till personer i olika länder 
om jag  skulle behöva information om 
att studera i utlandet. Det är ofta som 
mina elever frågar mig om hur  det 
är att studera i utlandet. Nu har jag 
personer som jag kan kontakta bland 
annat Spanien, Tyskland  osv.

Hur såg studiebesöksgruppen ut?
Vi var 10 personer från 8 olika länder, 
3 män och 7 kvinnor. De allra flesta 
arbetade som Studie- och  yrkesvägled-
are och/eller coacher. Vi hade en som 
var rektor på en grundskola, två som 
arbetade inom arbetsmarknadsmyndig-
heten (alltså på myndighetsnivå), två 
som arbetade inom privat regi något 
som  liknade det gamla ”Stöd och 
Matchning” eller det nya ”Rusta och 
Matcha” i Sverige.
Hur fungerade umgänget i besöks-
gruppen?  
Umgänget, gemenskapen, sammanhåll-
ningen fungerade bra. Gemenskapen 
startade redan från första  kvällen då 

arrangörerna (Anu och Margit) ordna-
de att vi kunde äta tillsammans. Vi har 
också skapat  en WhatsApp grupp för 
att lät nå varandra och dela bilder och 
erfarenheter. Vi umgicks med varandra 
även efter arbetsdagens slut. Whats-
App gruppen är högst levande även 
efter vi lämnat Estland. 

Finns möjligheter för framtida nät-
verkande?  
Mycket tyder på att det har skapats 
nätverk och vänskap som kommer 
vara länge. Jag för min del  träffade 
en deltagare som hade tidigare bott 
i Etiopien (mitt hemland) – det blev 
starten för många  långa samtal som vi 
fortsätter ha även efter Tallinn. 
 
Hur fungerade organisationen i 
värdlandet?  
Våra värdar ska få eloge för sitt arbete. 
De har gjort ett fantastiskt arbete både 
före och under  besöket. Mycket bra 
information och bra organiserat. Bra 
balans mellan information, studiebe-
sök och  fritid.  

Skulle du rekommendera ett utbyte 
till andra vägledare?  
Absolut. Vore bra dock att det beto-
nas för deltagarna att man ska kunna/
behärska det språk som  används på 
dessa utbyten. Det underlättar för alla 
parter – arrangörerna och deltagarna.  

Tack för möjligheten som jag fick! 

Academia Academia – ett samarbete mellan Sveriges vägledarförening och Euroguidance Sweden Academia – ett samarbete mellan Sveriges vägledarförening och Euroguidance Sweden

Daniel Hailemariam har 
varit på Academiabe-
sök i bådeTallinn och 
Tartu och här är hans 

slutrapport.

Vad var temat för stu-
diebesöket?

Temat för mitt studiebesök i 
Estland var” Multiculturalism, 

Learning and Work Mobility in 
the  Context of  Career Guidan-

ce”. Studiebesökets betoning var 
“mobility” dvs att uppmuntra stu-
derande  och arbetande personer att 
komma till Estland och få en bra start 
i Estland. De allra flesta som  kommer 
till Estland kommer frivilligt antingen 
för att studera eller för att arbeta. Det 
kan också vara  återvändande Estlän-
dare som har bott i utlandet under 
många år. Vilket gör att verksamheten 
handlar  inte så mycket om integration 
utan mer om etablering. De behöver 
inte brottas med utmaningar som  är 
kopplade till att arbeta med flyktingar 
och asylsökande.  

Hur var de olika platserna ni be-
sökte (Tallinn och Tartu)? 

Tallinn 
I Tallinn var vi på Euroguidance 
kontor och fick information om hur 
vägledning fungerar för  målgruppen. 
Vi besökte också International House 
och Unemployment Insurance Fund 
(PES) där vi  fick mer information om 
bland annat hur deras arbetslöshetsför-
säkring fungerar. Det var intressanta  
diskussioner när vi började jämföra 
hur olika länder hanterar arbetslösa. 

Tartu  
På förmiddagen var jag på ett ”Wel-
come Center”. Det är en verksamhet 
som erbjuder information till  perso-
ner som har flyttat till Estland. Syftet 
med verksamheten är att erbjuda all 
information som en  person behöver 
inför livet i Estland. Individen ska inte 
behöva gå till flera myndigheter utan 
kan här  på ett ställe få både informa-
tion och service. I samma lokaler finns 
även Estniska för invandrare  vilket jag 
också besökte där nya invånare lärde 
sig estniska språket. Centret är en plats 
för att hjälpa nya invånare att etablera 
sig och för återvändande medborgare 
att omorientera sig och hitta sin plats i  
landet. De kallar centret för ”One stop 
shoping” (allt under ett tak).  

På eftermiddagen var jag och två 
kollegor på Tartu Universitet som 
grundades 1632 av Gustav II  Adolf  
av Sverige och är Estlands största 
Universitet. Där besökte vi enheten 
som ger vägledning och  rådgivning 
för studenter. Vi fick vara med på en 
workshop på engelska som riktade sig 
mot utländska  studenter på Universi-
tetet. Temat för dagen var att göra en

Academia

Jag fastnade för olika namn de 
har till sina insatser: "Baby steps in Est-
land" (en insats för etablering i Estland) 
eller "Lets Taste Estland" (en insats för att 
skapa kontaktytor för landets medborgare 
och de nya som kommit till Estland ska 
umgås genom mat.

”
TEXT: DANIEL HAILEMARIAM    FOTO: PIXABAY

Slutrapport inom Academia
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-1- -2- -3-
Vad är på gång i Götene, 

vad är igång och vad spa-

nar ni in för framtiden i 

era uppdrag? 

Vilka faktorer ser du är 

avgörande för ett lång-

siktigt och likvärdigt 

karriärlärande med åter-

kommande samarbeten 

skola-arbetsliv?

Beskriv hur Götene arbe-

tar med PRAO och andra 

SSA-aktiviteter.

Jag spanar egentligen på hela kon-

ceptet MOA som Varbergs kommun 

har. Det är oerhört inspirerande att 

se och lyssna till hur kommunen har 

arbetat fram ett så systematiskt och 

genomtänkt arbete kring arbetet med 

Skola och Arbetsliv. Det kommer 

inspirera oss när vi vidareutvecklar vårt 

eget SSA-arbete.

Jag är ny på jobbet och arbetar nu i 

ett etablerat SYV/SSA-årshjul. För åk 

9 finns prao, yrkeslivsmässa, framt-

idshäng och gymnasieval. Yrkesliv-

smässan är elevernas redovisning av 

sina praoplatser. Mässan besöks av 

allmänheten samt årskurs 6-8 som har 

riktade uppgifter kopplade till mässan. 

Framtidshäng är ett samarbete med 

kommunal verksamhet. Jag arbetar för 

att få till mer interaktiva inslag på mäs-

san och framtidshäng, med inspiration 

från MOA-mässan.

Vidare har vi industrinatten- öppet 

hus av lokala industrier, industribesök i 

åk 7, arbetslivsfrukost i årskurs 8 samt 

prao.
Jag kommer detta läsår genomföra 

årshjulet för årskurs 7-9 för att sedan 

utvärdera aktiviteterna. För 1-6 strävar 

vi efter att utveckla ett systematiskt 

årshjul som är likvärdigt för alla skolor.

Vi arbetar i flera forum med SYV/

SSA- frågor. Vi har ett SSA-råd med 

representanter från näringsliv, kommun 

och skola, två SYV-råd, ett mot 7-9 och 

ett mot 1-6. Det är lärorikt att vara en 

del av ett etablerat SSA-arbete men 

jag är ödmjuk till att behöva utveckla 

arbetet vidare.

Systematik, att SYV-aktiviteter och 

SSA-aktiviteter vävs in i skolans årsh-

jul. Det är toppen om varje skola har 

en SYV/SSA-plan men det får inte bara 

bli en pappersprodukt.

Struktur, att dokumentation förs för 

att göra aktiviteter möjliga att genom-

föra oavsett person. Det ska inte byg-

gas aktiviteter på enskilda eldsjälar, 

det är riskfyllt och skört om personen 

går vidare.
Utvärdering, att vi utvärderar alla 

aktiviteter för att säkerställa att vi 

lägger tid och resurser på rätt saker. 

Får vi det utfallet vi önskar? I synnerhet 

behöver vi ställa frågor till eleverna. 

Det viktigaste är att elevernas behov 

av vägledning tillgodoses.

FOTO: FRIDA ECKEGREN SERHOLT

Den internationella 
dimensionen 
inom vägledning
I en globaliserad värld behöver unga 
människor bra möjligheter att utveckla 
sin förmåga att se sig själva i ett 
internationellt sammanhang och göra 
internationella jämförelser och reflektioner. 
Euroguidance arbetar med att utveckla 
den internationella dimensionen inom 
vägledning för att uppnå detta mål.

Genom Euroguidance kan du som vägledare:
• Delta i en distanskurs i Ivägledning.
• Åka på utbyte i Europa via Academia.
• Få hjälp med svåra frågor om utlandsstudier 

genom att mejla euroguidance.sweden@uhr.se.
• Bli uppdaterad via vårt internationella 

nyhetsflöde och webb-bibliotek.

Ta del av information och verktyg på 
www.uhr.se/euroguidance.

Medfinansieras av 
Europeiska unionen 
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Academia

Academiautbytet bjöd på 
ett mycket intressant och 
intensivt program med 
välplanerade studiebesök på 

olika skolor och företag där elever 
praktiserade, allt under temat Green 
Guidance. Merparten av besöken var 
på utbildningar med praktiska gym-
nasieprogram. 

Det var bl a på en hotell- och 
restaurangskola, blivande VVS-are, 
djurskötare, navigation, marinbio-
logi, ett projekt i ett naturreservat 
där man kombinerade att rädda ett 
häckningsområde för fåglar och sal-
tutvinning genom sk blue economie 
och en nationalpark där man jobbade 
för att bevara deras variant av lodjur 
- allt goda exempel på temat Green 
Guidance. Det gällde även de mer 
teoretiska utbildningarna för högsta-
dieelever. Där arbetade man digitalt 
tillsammans med en skola i tyska 
Essen för hur man skulle kunna för-
bättra turismens påverkan på miljön.

Besöken väckte många tankar om 
hur man skulle kunna samarbeta mer 
med just skolor som dessa. Vår skola 
är en teoretisk skola, även om vi har 

musikprofil, med SA och NA. Men 
i ett utbyte skulle man kunna lägga 
de mer teoretiska momenten på det 
praktiska man ser i de här spanska 
skolorna. De spanska eleverna skulle 
stolt kunna visa det arbete de gör. 
Utbytet skulle kunna ske på både 
NA och SA och även musiken skulle 
kunna komma in på t ex hotell- och 
restaurangutbildningen och inom 
turism.

Ur vägledningssynpunkt tänker jag 
på att det var bra praktikplatser och 
att det skulle vara en inspiration om 
jag jobbade på en skola där eleverna 
behöver det. Men även den typen av 
företag skulle kunna vara samarbets-
parter för en mer teoretisk skola, där 
laborationer och vissa arbetsupp-
gifter skulle kunna göras där. Just 
samarbetet med företagen är det som 
jag tar med mig som extra värdefullt.

Nätverkande värdefullt
Studiebesöksgruppen bestod av del-
tagare från Danmark (4 pers), Estland 
(2 pers), Litauen (2 pers), Tyskland (2 
pers) och Tjeckien (1 pers), och där 
alla jobbade med vägledning inom 
gymnasiet, arbetsförmedlingar och 
universitet. Den sociala biten med 
gruppen var, förutom de givande stu-
diebesöken, oerhört givande. Däremot 
önskade vi alla att det funnits mer tid 
tillsammans för att kunna reflektera 
kring studiebesöken och med var-
andras hjälp applicera på våra egna 
arbetsplatser. Schemat med de full-
späckade dagarna gav inte det utrym-
mat. Men när det gäller nätverkande så 
känns det som bara ett mail bort för 
att kunna få till ett utbyte. Alla kändes 
positivt inställda och tillmötesgående

och det gäller även de ställen vi besök-
te. De var oerhört stolta över att visa 
upp sina verksamheter och gjorde det 
generöst med både tid, personal och 
gästvänlighet. 
Utbildningsdepartementet i Andalu-
cien hade verkligen lagt manken till för 
att vi skulle få ut så mycket som möj-
ligt av våra besöksdagar. När sjukdom 
eller annat hindrade någon att komma 
hade de ordnat med ersättare. Bussar 
var hyrda, lokala restauranger bokade 
och slutligen även en tolk som var med 
under hela resan. Och utan tolk hade 
det inte gått, för det är få som kan 
engelska på ett sätt som skulle fungera 
i sammanhang som detta. En önskan 
skulle vara att de ansträngt sig mer 
för att vi skulle få träffa studie- och 
yrkesvägledare från just Spanien. Vi 
fick träffa en och det utbytet kändes 
viktigt, så gärna flera sådana. Det för-
medlade vi också till dem. Det och att 

vi skulle få utrymme för reflektioner 
inom gruppen. 

Så mina allra varmaste rekommen-
dationer till dem som i framtiden 
vill besöka denna del av Spanien. 
Däremot vill jag, på tal om 
värme, förvarna om att tem-
peraturen var inte under 32 
grader en enda dag, utan 
tvärtom så gick den upp 
till 39 och det gjorde 
det hektiska schemat 
än mer ansträng-
ande. Så går det att 
lägga besöket på 
annan tid på året är 
det att föredra, för det 
finns mycket att njuta 
och lära av ett utbyte som 
detta!

Academia

TEXT: HANNA AHNFORS & LARS-ERIK LARSSON (GYMNASIET LUND)   FOTO: PIXABAY

Green Guidance: Future Careers
Academiautbyte i Andalucia 16-20 maj 2022

De var oerhört stolta 
över att visa upp sina verk-
samheter och gjorde det ge-
neröst med både tid, personal 
och gästvänlighet.

”

NA HUSA EK

 Vill du studera på distans?
 

    Mer information på:
NA HUSA EK

Välkomna till höstens Öppet hus 
på Sveriges RH-gymnasier! 

Mer info på rgrh.nu

Academia – ett samarbete mellan Sveriges vägledarförening och Euroguidance Sweden Academia – ett samarbete mellan Sveriges vägledarförening och Euroguidance Sweden
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Lotta Lindström, Vägledarens reporter, 
träffade Therese Dahlberg på Jobbtorg 
Vux Kista som ligger på Borgarfjords-
gatan 7 en liten bit ifrån Kista Galleria 

och inte inne i gallerian där Jobbtorg Unga 
ligger. Therese berättade för mig om hur de 
arbetar på Jobbtorget för att stötta och hjälpa 
aspiranterna. De kallas så de som har försör-
jningsstöd och som blivit anvisade dit.

Det finns tre team som består av studie- 
och yrkesvägledare, coacher och IT-pedagoger. 
Teamen jobbar tillsammans för att aspirant-
erna ska få tillgång till de insatser som är bäst 
för dem. Teamen är specialiserade 
på tre huvudsakliga om-
råden: Remitterade aspir-
anter, Stockholmsjobb 
och aspiranter i kom-
bination med SFI. 
Stockholmsjobb är 
en insats där aspir-
anter erbjuds jobb 
i staden under ett år 
i kombination med 
komvuxstudier.

Andra insatser är:
• Avrop dvs. inköpta korta kurser inom t ex 

data eller trädgård och miljö
• Placera och träna: sex veckors praktik 
• Praktik/prova-på
• Gruppvägledning
• Studiebesök 

Aspiranterna är 30 till 65 år (yngre hänvisas 
till Jobbtorg Unga). De flesta är födda utanför 
Sverige och har varierande skolbakgrund. De 
bor i Rinkeby/Kista och Spånga/Tensta. De 
kommer först till coachen som bokat in dem 
till studie- och yrkesvägledare som har ett 

första samtal och kartlägger för att få koll 
på utbildningsbakgrund och yrkeserfar-

enhet sen görs ofta en parallell plan-
ering där coachen hanterar praktik 

och studie- och yrkesvägledare 
hanterar studier. IT- pedagogen 
hjälper till med praktiska saker 
som att skriva CV och söka 
jobb på nätet.

Studiestartsstöd
Aspiranter som studerar på 

komvux eller folkhögskola kan få 
studiestartstöd och kompletterande 

försörjningsstöd. Har aspiranterna funk-
tionsnedsättning så kontaktas ofta studie- och 
yrkesvägledaren skolan och ibland besöker as-
piranterna skolan innan för att berätta om hur 
hindren ska undanröjas. Man hänvisar aspir-
anter som vill lämna kriminalitet till KRAMI 
som är ett samarbete mellan Stockholm stad, 
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.

Coacherna håller i kontakten med Arbets-
förmedlingen och med branscherna och håller 
i rekryteringsträffar på Jobbtorgen. Detta sker 
regelbundet.

Jobbtorg Stockholm arbe-
tar medvetet med metoder 

som MI och SE, motiver-
ande samtal och sup-

porter employment. 
De ha regelbundna 
MI-träffar i Teamen 
för att hålla metoden 

vid liv. Therese har 
jobbat i Stockholm stad 

hela tiden sedan hon gick 
ut utbildningen 2011. På 

Jobbtorg Kista har hon varit i 
tre år. Hon säger att de främsta 

utmaningarna i jobbet är att vidga perspektiv 
särskilt för de aspiranter som varit länge i Job-
btorg och att få kvinnor utan yrkeserfarenhet 
att våga söka andra jobb än inom barnomsorg 
och vård. Distansstudier har varit en utmaning 
under pandemin. Annars ser hon möjligheter 
för aspiranterna att göra förändringar i sina liv 

och få nycklar att komma vidare och att det 
finns många insatser som Jobbtorg kan erbju-
da. Det har varit svårt att ha vägledningssamtal 
med aspiranter som behövt tolk under covid 
19-pandemin då hon inte kunnat skriva/rita 
under samtalen på whiteboardtavlan, post-it 
lappar, vanligt papper eller inte kunnat använ-
da yrkeskort (från Tremedia). 

Det bästa med att arbeta på Jobbtorget 
tycker Therese är att man jobbar tillsam-
mans. Alla är lika viktiga: Coacher, studie-och 
yrkesvägledare och IT-pedagoger och alla har 
aspiranterna i centrum.
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Jobbtorg är en möjlighet att  
komma ut i studier eller arbete 

Vuxenutbildning

Jobbtorg Stockholm arbetar med-
vetet med metoder som MI och 
SE, motiverande samtal och sup-
porter employment.

”
Vuxenutbildning

Har du besökt Myndigheten för yrkeshögskolans nya webbplats? Där har vi sidor för dig som 

vägledare med information om allt från tillträde till examen. Du kan tex ladda ned broschyrer, 

hitta ett intressant webbinarium eller läsa mer om yrkeshögskolan. Ett stöd i vardagen för dig 

som vägledare helt enkelt! Besök oss på: myh.se/vagledare

Du hittar alla utbildningar inom yrkeshögskolan, med ett utbud inom många olika branscher 

och områden över hela landet på: yrkeshogskolan.se

Vi har något just för dig!

Bästa vägledare,

Alla utbildningar bygger på arbetslivets behov.


