


Bakgrund

 Kompetensplattform Västra Götaland 

 Samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Boråsregionens –
Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, 
Skaraborgs kommunalförbund och Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR). 

 Få ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och 
utbildningsområdet

 Strategin VG2020: en region för alla

 Kompetensförsörjning, vägledning, validering, samordning inom 
utbildningssystemet

 ESF- projekt, GR SYVO: kompetensutveckling av studie- och 
yrkesvägledare



Visa Väst

 Visa Väst – Vägledning i studier och arbetsliv i Västra 
Götaland

 Syfte: stärka studie- och yrkesvägledningen i Västra 
Götaland

 Målgrupp: studie- och yrkesvägledare i första hand, 
men även lärare, rektorer, utbildningsplanerare etc.



 SYV online: webbplattform för omvärldsbevakning, 
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling

 rekas: visualiseringsverktyg med statistik över 
studerande samt prognoser för arbetsmarknadens 
behov

 Samordning av regionens studie- och yrkesvägledare

Delprojekt



KARTLÄGGNING I 
VÄSTRA GÖTALAND

Utvecklingsbehov som identifierades:

o Ge förutsättningar för 
kontakter/erfarenhetsutbyte mellan vägledare

o Tillgängliggöra metoder för kvalitetsarbete, 
dvs mål, inventering av behov, utvärdering av 
nuläge (i förhållande till målen), hela skolans 
ansvar

o Öka kunskapen om lokal/regional/nationell 
arbetsmarknad

o Öka kunskapen om 
utbildningsvägar/arbetsmöjligheter utifrån 
individuella förutsättningar

o Tillgängliggöra metoder för att vägleda 
individer med funktionsvariationer

o Tillgängliggöra metoder för att vägleda 
nyanlända

Boråsregionen

Fyrbodal

GR

Skaraborg



SYVonline

 Omvärldsbevakning

 Metodbank

 Litteraturbank

 Länksamling

 Forum

 Rekas

www.syvonline.se

http://www.syvonline.se
http://www.syvonline.se/metodbanken
http://www.syvonline.se/forum


Handledning för att skapa 
kommunal SYV-plan

 Stöd för kommuner att skapa 
kommunala SYV-planer

 En angelägenhet för hela kommunen,
inte enskild studie- och yrkesvägledare 
eller skola

 Pågående spridning och implementering

 http://www.syvonline.se/metodbank/handledning-för-att-skapa-en-kommunal-
plan-för-studie-och-yrkesvägledning

http://www.syvonline.se/metodbank/handledning-för-att-skapa-en-kommunal-plan-för-studie-och-yrkesvägledning


Handledning för att skapa 
kommunal SYV-plan

 Organisation

 Kartläggning

 Mål

 Genomförande

 Uppföljning



rekas 

 Del i Kompetensplattform Västra Götaland

 Hur många utbildas i regionen? Hur många behövs på 
arbetsmarknaden?

 Befintlig statistik

 Övergripande bild

 Verktyg för utbildningsplanerare



rekas 

 Från utbildningsplanerare till studie- och yrkesvägledare

 Öka kunskapen om lokal/regional/nationell arbetsmarknad

 Öka kunskapen om utbildningsvägar/arbetsmöjligheter 

utifrån individuella förutsättningar

 Studie- och yrkesvägledningsflik på rekas

 Case, förslag på samtal och instruktioner

 Filmer

www.rekas.se

http://www.rekas.se


Tack

Marja-Leena Lampinen

Västra Götalandsregionen

Kontaktuppgifter

Sofia Reimer
projektledare Visa Väst
sofia.reimer@grkom.se

Jenny Sjöstrand
processledare rekas
jenny.sjostrand@grkom.se

mailto:sofia.reimer@grkom.se
mailto:jenny.sjostrand@grkom.se

