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Varför initierades försteläraruppdraget?

Öka elevernas motivation till lärande och visa på
ett tydligt samband mellan studier och omedelbar
livsnytta. Större självinsikt om de egna resurserna

Få högre närvaro i SFI och få fler elever till 
arbete/praktik och/eller till yrkesstudier

Större kunskap om lokala företag och olika jobb-
och utbildningsmöjligheter



Resurser
• Kommunens mål och BUNs vision om ”att göra 

skillnad för sig själv och andra”

• Samarbete med Studie- och Yrkesvägledare Daniel 
Abrehe

• Kollegialt samarbete inför gruppvägledning och 
studiebesök

• Kollegialt samarbete inför utbildningsmässa



Förväntade effekter/Målbild

Eleverna har genom
studiebesök fått en
större kunskap om  

lokala företag.

Elever har gått från
enbart studier till 

kombinerat studier 
och arbete/enbart

arbete

Eleverna har genom
studiebesök/praktik
fått en inblick inom
olika yrkesområden. 

De har fått en större
kunskap om lokala och

regionala
utbildningsmöjligheter

genom utbildningsmässa.  



Förväntade effekter/Målbild

Eleverna har genom
gruppvägledning fått en

större självinsikt gällande
sina kvaliteter, intressen

och egna resurser. 

Eleverna har fått viss
kunskap om 

egenföretagande och om 
vilka möjligheter som
finns att starta eget.

Eleverna har tagit del av 
arbetsmarknadsprognos

de närmaste 5 åren.



Skapa en ökad medvetenhet hos 
eleverna om språkets betydelse för
inträde på arbetsmarknaden

Stimulera till ett högre studietempo 
och snabbare öka 
genomströmningen på SFI



Uppgifter som förstelärare; Aktiviteter som 
behöver genomföras

Initiera gruppvägledning tillsammans med Studie-
och Yrkesvägledaren Daniel Abrehe där han leder
orienteringskursen Arbetsmarknad och arbetsliv

Anordna föreläsningar av bemannings- och
rekryteringsföretag samt hur man startar eget
kooperativt företag

Anordna studiebesök hos lokala företag. Tillsammans
med rektor göra studiebesök AME. 



Delta på näringslivsgala för att knyta kontakter med 
lokala företag

Tillsammans med kollegor anordna  utbildningsmässa 
för SFI/SvA

Tillsammans med kollegor göra studiebesök på 
yrkesutbildningsföretag i Växjö

Knyta kontakter med näringslivschef och AME



Resultat; Aktiviteterna leder 
till följande resultat

• En ökad medvetenhet hos eleverna om språkets 
betydelse för att komma in på arbetsmarknaden

• Större insikt om de egna resurserna och 
preferenserna genom gruppvägledning

• Elever har gått från enbart studier till praktik/studier, 
arbete/studier eller enbart arbete

• Kunskap om att starta eget kooperativt företag genom 
föreläsning av Coompanion



Resultat; Aktiviteterna leder 
till följande resultat
• Ökad kunskap om svensk arbetsmarknad, dess behov 

nu och 5 år framåt genom föreläsningar av SYV och 
Manpower

• Ökad kontakt och kunskap om lokala företag och 
utbildningsanordnare för SFI. Ökad kunskap om 
utbildningsmöjligheter. Förbättringar för eleven att 
kombinera praktik/arbete och språkinlärning

• Ökad kunskap om lokala företag genom 
studiebesök



Några elevröster
• ”Det är bra med studiebesök eftersom det bryter 

rutinerna och man får se en arbetsplats på riktigt.”

• ”Varför är det så mycket utbildning i Sverige för alla 
jobb?”

• ”Det är bra med gruppvägledning och att fundera vad 
man vill. Nu vet jag ÄNNU MER att jag INTE vill bli 
svetsare utan barnskötare”



Ulla Fagerström
Lessebo Utbildningscenter



Uppdrag framåt

Fortsatt arbete att knyta kontakter med lokalt
näringsliv

Besöka lokala rekryteringsföretag (Manpower, 
CuroNova etc.) för att underlätta samarbete runt elever

Studiestöd i olika språk genom lärcenterprojekt 
tillsammans med Uppvidinge, Högsby och Alvesta
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