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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Stärner, Karin Nyman, Kathrin
Hansson

2018-10-04

Dnr BIN 2017-315
Dnr BOU 2017-621

Barn- och ungdomsnämnden,
Bildningsnämnden

Handlingsplan för implementering av Vägen framåt strategi för studie- och yrkesvägledning
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen om handlingsplan för
implementering av strategin för studie- och yrkesvägledning.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen om handlingsplan för
implementering av strategin för studie- och yrkesvägledning.

Ärende
Barn- och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden gav hösten 2017 (Dnr
BOU 2017- 621, Dnr BIN 2017-315) utbildningsdirektören i uppdrag att ta
fram en gemensam strategi för studie- och yrkesvägledning för nämnderna.
Syftet är att stärka elevernas möjlighet att göra välgrundade studie- och
yrkesval samt att säkerställa en likvärdig övergång för alla elever mellan
grundskola/ grundsärskola och gymnasieskola/ gymnasiesärskola.
Barn- och ungdomsnämnden respektive bildningsnämnden fattade vid sina
sammanträden i juni 2018 beslut om en vägledningsstrategi kallad Vägen
framåt.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Nämnderna gav utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för arbetet med implementering av vägledningsstrategin för redovisning till
nämnderna i oktober 2018. Utbildningsförvaltningen har under hösten 2018
arbetat fram ett förslag till implementering av strategin Vägen framåt – strategi
för studie- och yrkesvägledning.
__________
Beslutsunderlag: Missiv Handlingsplan för implementering av Vägen framåt – strategi för
studie- och yrkesvägledning
Bilaga 1 Handlingsplan för implementering av Vägen framåt – strategi för studie- och
yrkesvägledning
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Kommunala mål
Kravet på studie-och yrkesvägledning för alla skolformer förutom i förskolan
och förskoleklassen regleras i skollagen 2 kap 29 §.
Uppdraget om en gemensam studie-och yrkesvägledning kan knytas till
följande kommunala mål:
Mål 1 I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
Mål 2 En kommun med ett växande näringsliv
Mål 3 En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
Samråd
Samråd har skett med studie- och yrkesvägledare inom grundskola,
gymnasieskola, samt vuxenutbildning. Information och synpunkter har
inhämtats från berörda chefer.
Uppföljning och utvärdering
Utbildningsförvaltningen föreslår att handlingsplan för implementering av
Vägen framåt - Strategi för studie- och yrkesvägledning följs upp och revideras
under 2019 utifrån regeringens uppdrag 2017:116 En utvecklad studie- och
yrkesvägledning.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL enligt § 11 har genomförts den 2018-10-16. De fackliga organisationerna
har inget att erinra.
Utbildningsförvaltningen

Anne Hallberg
Christel Horsak

Åsa Ridne
Helena Paulsson

Beslutet skickas till:
Områdeschefer/enhetschefer
Rektorer grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och arbetsmarknad

