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Internkontroll – Studie- och yrkesvägledning
Kontrollpunkter enligt internkontrollplan 2017
Uppföljning av vägledning för de elever som slutar gymnasieskolan utan godkända betyg

Kontrollmetod
Uppföljning genom besök och samtal med studie- och yrkesvägledare på kommunala
gymnasieskolor.

Resultat
Elever som avslutar sina gymnasiestudier utan slutförd examen ökar risken för att stå utanför
arbete.
Studie- och yrkesvägledarna på de kommunala gymnasieskolorna har rutiner för hur elever
både på nationella och introduktionsprogram ska följas upp.
Här följer några exempel på hur skolorna i kommunen arbetar med eleverna:
Alla elever som riskerar att inte nå till examen kallas till samtal. Kommer inte eleven skickas
brev med information om möjligheter och vägledning vidare.
Studie- och yrkesvägledarna följer upp alla elever regelbundet via EHT och samtal och kallar
de elever som inte når målen till extra samtal, för att säkerställa att de har förståelse och
kunskap om sin situation och hur de kan gå vidare och få stöd och hjälp till det.
Vid höstterminens slut meddelas mentorerna om vilka elever som inte kommer att uppnå
examen. Eleverna kallas till samtal. Elever som avgår med studiebevis får skriftliga
instruktioner om vart man kan vända sig
Vägledare och mentorer har ständig kontakt med elever som inte läser alla kurser eller som
inte får godkända betyg. Vilket innebär att eleven inte kommer att få slutbetyg från
gymnasiet.
Alla elever, oavsett om de går ett nationellt program eller om de tillhör ett
introduktionsprogram, som inte får med sig en fullständig examen är medvetna om sin
situation och informerade om hur vuxenutbildningen är organiserad och hur gången är för att
läsa till en examen på längre sikt.
Gymnasieskolorna har kontakt och samtal med sina elever under den tid som eleven är
inskriven på skolan. Däremot behöver arbetet och uppföljning utvecklas efter att eleverna är
utskrivna från respektive gymnasieskola.
Den del av kontrollpunkten som avser under tiden eleven finns inskriven på en
gymnasieskola kan avlutas men uppföljning av elever efter att de skrivits ut föreslås kvarstå
till 2018.

