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En plan för hur förskolor/skolor och arbetslivet 
kan samverka – så att alla kan lyckas! 

Bakgrund 
I läroplanen nämns samverkan mellan skola och arbetsliv flera gånger. Det är 
ett uppdrag som skolan har. Det handlar om att skapa en skola med kontakter 
mot omvärlden och att använda omvärlden som resurs i klassrummet.  

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få un-
derlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska 
skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsät-
ter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i 
övrigt.” (Lgr 11, Kap 2.6)  

Hultsfreds kommun vill ha en röd tråd från förskola upp till gymnasium/vuxen-
utbildning där kontakten med arbetsliv och omvärld blir en levande och natur-
lig del i alla elevers skolgång och utbildning. Detta behövs också för att hålla 
skolan i fas med en allt snabbare utveckling och föränderlig omvärld. Idag ut-
bildas människor för yrken som ännu inte finns. 

Mål och syfte 
Det övergripande målet är att eleverna ska se kopplingen mellan utbildning och 
arbetsliv och på så sätt uppleva skolan mer meningsfull.  

Genom regelbunden kontakt med arbetslivet, på olika sätt, sätts kunskaper i sitt 
sammanhang och eleverna ser helheten. Detta ska leda till högre måluppfyl-
lelse, färre felval till gymnasiet och i förlängningen högre andel sökande till 
högskolan.  

I skolan skapas kontakter mot arbetslivet och omvärlden och samtidigt används 
arbetslivet och omvärlden som en resurs i klassrummet.  

Arbetslivet ska också fungera som ett verktyg för skolans personal. 

För att detta ska fungera på bästa sätt måste samverkan mellan skolan och ar-
betslivet upplevas som en vinnarsituation för alla inblandade. När skolan och 
arbetslivet närmar sig varandra och börjar samverka uppstår vinster för berörda 
parter både på kort och lång sikt. 
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Skolan får möjlighet till nya arbetssätt och därmed möjlighet till ökad målupp-
fyllelse.  

Eleverna får nya erfarenheter och kunskaper som kan hjälpa dem i framtida 
studie- och yrkesval. Eleverna får också möjlighet att komma i kontakt med 
personer, branscher och miljöer de annars inte skulle komma i kontakt med.  

Arbets- och näringslivet får möjlighet att visa upp sig samt attrahera framti-
dens medarbetare till sin bransch och utbildning.  

Kommunen stärker sin position som attraktiv boplats om det finns jobb på or-
ten. 

Förskolan 
Förskolans uppdrag 
Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utfor-
mas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika

tekniker, material och redskap  
(ur Läroplan för förskolan Lpfö98 rev. 2016) 

Skolan 
Skolans mål är att varje elev 
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den

egna framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra
länder.

Alla som arbetar i skolan ska 
• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv

samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lä-
rande miljö och  

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av
social eller kulturell bakgrund. 
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Läraren ska 
• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och  

 
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med or-

ganisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verk-
samhet och förankra den i det omgivande samhället.  

 
Studie- och yrkesvägledare ska  
• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkes-

inriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 
funktionsnedsättning, och  
 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesinriktade insat-
ser.  

 
Rektorn har ett ansvar för att  
• samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att ele-

verna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt ut-
bildning och yrkesinriktning,  
 

• den studie- och yrkesinriktade verksamheten organiseras så att eleverna 
får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt ut-
bildning.  
(ur Läroplan för grundskolan Lgr11) 

 
 
Konkreta samverkansområden för varje verksam-
het 
 
Förskolan 
• Kreativt återbruk genomsyrar verksamheten för att barnen ska utveckla 

sin kreativa förmåga. 
 
• Ge barnen nya möjligheter att utforska och möta världen genom försko-

lans digitalisering. 
 

Grundskolan F-6 
• Koncept inom olika områden ger eleverna upplevelser och kännedom om 

olika yrkesområden.  
 
Exempelvis de årliga koncepten: Skogen i tiden (årskurs 4), Ta i trä  
(årskurs 5), Teknikresan (årskurs 6). 
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• Omvärldskontakter ingår som en naturlig del i skolarbetet. 
 
• Eleverna tar del av dagens teknik och möjligheter genom Makerspace och 

skolans digitalisering. 
 

 
Grundskolan 7–9 
• I varje arbetsområde där elevernas måluppfyllelse gynnas av en samver-

kan med arbetslivet ska detta ske. 
 
• Gästföreläsningar och studiebesök. 
 
• Prao ger eleverna insikt och kunskaper om arbetslivet. 10 dagar prao ge-

nomförs under årskurs 8 och 9.  
 
• Praon integreras i undervisningen genom för- och efterarbete i olika äm-

nen och arbetsområden. 
 
• Yrkesorienterande introduktion där företagen bjuds in till elever i årskurs 

8 och 9. 
 
• Veckans yrke med koppling till utbildningar och företag för att förbereda 

eleverna inför gymnasieval och kommande yrkesval. Mentorerna arbetar 
med veckans yrke på mentorstiden med stöd av studie- och yrkesvägle-
dare. 

 
• Alla elever får tidigt under sin högstadietid komma i kontakt med gymna-

sieprogram för att ge varje elev goda förutsättningar till framtida studie-
val. 

 
• Eleverna tar del av dagens teknik och möjligheter genom Makerspace för 

att förstå digitaliseringens möjligheter inom olika yrken. 
 
Gymnasiet  
• Apl (Arbetsplatsförlagt lärande) är en central del av elevens utbildning på 

minst 15 veckor per yrkesprogram. 
 
• Programråd varje termin för att skapa en organiserad och nära samverkan 

mellan skola och arbetsliv. 
 



 

  

  

 

5 (7) 

• UF-företagande på flera program för att ge elever möjlighet att starta, 
driva och avveckla ett eget företag under ett år. 

 
• Studie- och yrkesmässa 
 
• Deltagande i Sacomässan för elever som ska välja utbildning efter gymna-

siet. 
 
• Infärgning via projekt med externa aktörer i gymnasiets kurser. 
 
• Praktiska moment utförs i samverkan med näringslivet. 
 
• Uppdrag görs i samverkan med näringslivet. 
 
• Gästföreläsningar och studiebesök. 

 
• Branschspecifik digital kompetens i samverkan med näringslivet. 
 
• Branschspecifik begreppsförståelse. 
 
• Samverkan mellan skola och arbetsliv genom handledarutbildning för 

vård och omsorgscollege. 
 
• Eleverna tar del av dagens teknik och möjligheter genom Makerspace för 

att förstå digitaliseringens möjligheter inom olika yrken. 
 
• Examensarbete med arbetslivskoppling. 
 

Lärcenter 
• Samhällsorientering innehållande studiebesök, verksamhetsbesök, arbets-

marknadsinformation 
 
• Studie- och yrkesmässa 
 
• Utbud av kurser och samlade utbildningar utifrån arbetsmarknadens be-

hov (AF: s prognoser). 
 
• Regelbunden kontakt med kommunens utvecklingskontor. 
 
• Kontakt med externa aktörer, t.ex. studiebesök, arbetsplatsförlagt lärande, 

yrkesråd, uppdrag, infärgning. 
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• Branschspecifik digital kompetens i samverkan med näringslivet. 
 
• Branschspecifik begreppsförståelse. 
 
• Erbjuder möjligheter till validering  
 
• Samverkan mellan skola och arbetsliv genom handledarutbildning för 

vård och omsorgscollege. 
 

• Anordnar uppdragsutbildningar efter näringslivets behov. 
 
Näringslivssamordnarens uppdrag 
• Näringslivssamordnaren samordnar kontakter med företag utifrån studie-

vägledarnas och pedagogernas önskemål. 
 
• Deltar i programråd för att stödja samverkan mellan skola och näringsliv. 

 
SYV-teamets uppdrag 
SYV-teamets uppdrag är att vägleda våra elever/studerande från grundskola 
upp till gymnasiet.  
 
I detta uppdrag så ingår det att synliggöra för våra elever vad det finns för olika 
yrken, vad det krävs för fortsatta studier för att kunna jobba med sitt drömyrke. 
 
• Ansvariga för gymnasiets deltagande på Sacomässan. 
 
• Anordnar praktikplatser för elever på IM-programmet. 
 
• Delta vid programråd 
 
• Planera företagsbesök i samverkan med pedagoger. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Denna plan är kommunövergripande och behöver årligen följas upp och utvär-
deras på ett systematiskt sätt som leder till fortsatt utveckling och ökad kvalitét 
i arbetet med samverkan skola-arbetsliv. 
 
Det är också av stor vikt att resultatet av genomförda insatser följs upp och ut-
värderas för att se om de lett till ökad måluppfyllelse.  
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Det är även viktigt att det kontrolleras om arbetsplanen följs och planerade ak-
tiviteter har genomförts. Detta kan redovisas i respektive skolenhets kvalitets-
arbete. 
 
 


