EKTORPSRINGEN

Arbetsplan för SYV-verksamheten 2017/18
I läroplanen för grundskolan poängteras att all personal i skolan har ett ansvar för studie- och
yrkesvägledningen. Personalen ska också bidra till att elevens studie- och yrkesval inte
begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Detta gäller alla verksamheter och
årskurser.
Frita
•

Aktivitetstavlan
Här väljer eleverna vilka aktiviteter de vill delta i under veckan.

•

Leklådor
Lådor med olika material för att med lekens hjälp utforska olika yrken, till exempel
polis, veterinär, läkare, lärare med mera.

•

Samhällsorientering
Vi är ute i samhälle och näringsliv där vi får träffa olika yrkeskategorier, till exempel
busschaufförer, bibliotekarier, guider med flera.

Förskoleklass
•
Årskurs 1
• Inventera yrken på skolan
• Självkännedom, exempelvis ”våga-vara”-material
• Ställa klassen inför en valsituation
• Arbetsplatsbesök tillsammans med lärare
Årskurs 2
•
•
•
•

Intervjua släkt/vän om yrke
Självkännedom, exempelvis ”våga-vara”-material
Ställa klassen inför valsituation
Arbetsplatsbesök tillsammans med lärare
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Årskurs 3
•
•
•
•
•

Studiebesök eller besök från arbetslivet
Drömyrke
Självkännedom, ex. våga-vara
Valkompetens - hur man gör val
Val till åk 4, vad vill jag berätta om själv och mina studier

Årskurs 4
•
•
•
•
•

Studiebesök tillsammans med lärare
Självkännedom, ex. våga-vara
Framtidsplan
Ställa klassen inför valsituation
Läraren tar ställning till Framtidsfrön och ev. aktivitet

Årskurs 5
•
•
•
•
•
•
•

Studiebesök tillsammans med lärare
Lektion om yrken
Självkännedom, ex. våga-vara
Framtidsplan
Ställa klassen inför valsituation
Ev. Framtidsfrön
Åk 6 elever tips till 5:orna

Årskurs 6
•
•
•
•
•
•

Studiebesök eller besök från arbetslivet
Självkännedom, ex. Våga-vara
Framtidsplan
Valkompetens – hur gör man val
Förberedelse för skolval och språkval
Info till åk 5 elever och Besök på 7-9 skola

Våga-vara material
Våga vara: visa barn vägen till bättre självkänsla av Jana Söderberg
(pocket, Svenska, 2013) I boken finns exempel på arbetsmaterial om roller som kan användas
för att arbeta med självkännedom.
Framtidsfrön
FramtidsFrön är en ideell förening med syfte att främja attityder till entreprenörskap samt att
utveckla det entreprenöriella förhållningssättet inom förskolan och skolan.

Framtidsfrön kan erbjuda:
•

Detektiverna

•

FröRetaget

•

Make Difference

•

Miljörally

•

RadioAktiv

•

Elevspel

Läs mer om Framtidsfrön och deras verksamhet på: http://www.framtidsfron.se/

