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Samlade svar från undersökningen gjord bland SYV 2018



Svar från undersökningen gjord bland SYV 2018

Detta anser SYV i regionen behöver utvecklas:
Språkvalen verkar inte varar korrekta på de utbildningar där det krävs

Lite mer programfördjupning

Bättre info om olika introduktionsprogram

Skulle vara lättare att hitta kontaktpersoner på respektive gymnasium, med tel. och mailadresser. Kanske en lista på detta. 

Gärna fler filmer om yrken vid utbildningarna. Det är bra med dessa korta filmer.

Kanske inf. på andra språk. Finns dock på utbildningsinfo.se

Vissa utbildningar kunde vara tydligare med intagskrav t.ex. vad gäller diagnoser och dokument.

Hade varit en stor fördel om samtliga blanketter finns på sidan dels för er men också för oss då det hade varit mer tillgängligt. 

Jag skulle önska att NIU/RIG och övriga idrottsutbildningar utvecklas. Som det är idag så stämmer det inte helt med verkligheten.

Tydligare information om blanketter som ska följa valet, tex dispens, fri kvot etc. 

Tydligare regelverk kring IM.

Ett avsnitt som handlar om karriärvägledning, olika verktyg hur man väljer, hur elever kan tänka utifrån sina styrkor/svagheter/färdigheter...

allmän information om gymnasiet

Att skolorna blir ännu bättre på att presentera sina poängplaner

reseroboten ”hur tar jag mig till skolan” fungerar dåligt

jag önskar att sidorna fanns som anpassade för utskrift, t.ex. öppet hus och att jag ska kunna välja vilka kommuner (en eller flera eller alla) jag vill ska visas.

Sökmotorn hade gärna fått vara bättre t.ex. kunna ange internat m.m.



Samlade svar från undersökningen gjord bland SYV 2018

Detta anser SYV i regionen saknas:
Information på Engelska

Många elever efterfrågar lite mer matnyttig information kring hur stora skolorna är, om de har matsal, vilka språkval eller individuella val man kan välja mellan.

Skulle kunna vara en länk till utbildningsinfo.se där man kan läsa om utbildningarna på olika språk. Skulle kunna underlätta för nyanlända samt vårdnadshavare. 

Kanske någon enklare text för eleverna då de har svårt att läsa! Lättläst info för språkintro-elever

Jag hade gärna haft en tidslinje, så det blir tydligt för eleverna vart i processen de är nu

Att eleverna inte får busskort från det att de har fyllt 20 år och går på gymnasiet.

möjligen info om sommarskolor i andra kommuner, vart elever vänder sig i olika kommuner under sommaren, det tycks inte vara lika överallt

Interaktiva Verktyg där eleverna kan utforska olika yrke, ”vem jag är”, ”vad jag vill”, ”hur jag ska göra”, Olika karriärteorier

bra om det fanns något som liknade behörighetsvisaren under infon för högskoleförberedande där eleverna eller jag kan gå in och titta/visa behörigheterna till högskolan.

Ett ställe där samtliga blanketter som finns är samlade, så att du slipper att gå in på Helsingborg.se och leta...

Länkar till motsvarande hemsidor för gymnasier i övriga Sverige

Mer information till de som söker så kallade specialinriktade skolor, tydliggöras annars.



Samlade svar från undersökningen gjord bland SYV 2018



Vad skulle du vilja att SYV-Portalen har för funktion? Exempel på svar:

Flera svarar att de inte använder SYV-
Portalen eller att de inte kände till den.

Gällande utvecklingen är det flera som 
anser att funktionen är bra men att de 
hade önskat mer aktivitet där. 

Vissa hade velat att skånegy skulle göra 
mer reklam för den.

Om SYV-Portalen ska utvecklas så borde 
detta göras i samarbete med syvare som 
kan leda arbetet och driva utvecklingen 
samt se till att forumet hålls vid liv.

”Här skulle SYV:are i hela samverkansområdet 

kunna lägga in bra material/övningar som vi 

använder ute i klasserna”

”Här skulle också kunna läggas upp en bank för 

lärarna att använda i den vida vägledningen.” 

”Mer aktivitet där hade varit bra, göras mer 

lockande...”

”En funktion fär man kan hjälpa varandra, typ 

syvforum på facebook, fast där någon också 

jobbar med att sammanställa all kunskap som 

kommer fram, typ vanliga frågor sökfunktion.”




