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Hej, 

 

Jag heter Nathalie Lundmark och är studie – och yrkesvägledare på Stora 

Högaskolan, årskurs 7-9. Nedan ser ni en planering av de vägledningsinsatser som 

kommer ske med din ungdom inför hens val av studier/yrken. En del av insatserna 

berör dig som vårdnadshavare, håll utkik! 

 

 

SEPTEMBER 

Gymnasieinformation i klass 

Under september och oktober är jag ute i klasserna och informerar om allt som berör 

gymnasiet. Eleverna får se filmer, göra tester och övningar som ska stötta dem i 

valprocessen 

 

Gymnasieinformation för föräldrar på Fregatten 

Den 20/9 klockan 17.30 och 19.00 (två sittningar med samma information) är ni 

välkomna att komma på information där vi lyfter allt som rör valet till gymnasiet- 

betyg, meritpoäng, kurser, ansökningsprocessen, viktiga datum mm.  

Barbro Lien Rönn från Hogia inleder informationen med en inspirerande 

kortföreläsning om framtidens arbetsmarknad med fokus på IT.  

Inbjudan är utskickad på Unikum. 

 

Enskilda vägledningssamtal 

Från september till december kommer jag ha samtal med alla i årskurs 9. Jag tycker 

det är viktigt att alla har haft minst ett vägledningssamtal med en studie-och 

yrkesvägledare innan valet och har därför valt att göra det samtalet obligatoriskt. 

Hittills har det bara varit uppskattat!  

 

 

OKTOBER 

Praktik 

Årskurs nio har praktik v.38-v.39. 9A och 9C har v. 38 och 9B och 9D v. 39. Eleverna 

väljer sin praktikplats på www.praktikplatsen.se. Vill man ordna plats på egen hand 

ska eleven lämna in ifylld blankett som beskriver platsen till mig. Blanketten finns hos 

mig på skolan. Jag informerar om hur eleverna ska gå tillväga för att få lösenord 

med mera till hemsidan. Det är upp till varje arbetsplats hur man vill göra med lunch, 

erbjuds inte lunch så ska eleven antingen ta med sig eller gå till närmsta skola och 

äta. 

 

 

 

 

http://www.praktikplatsen.se/
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Gymnasiedagarna 

9-11 oktober anordnas Gymnasiedagarna på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan 

är ett ypperligt tillfälle för eleven att välja och vraka bland alla skolor inom 

Göteborgsregionen på ett och samma ställe. Ni kommer få mycket information och 

ha möjlighet att ställa massa frågor. Här finns öppettider, priser mm, 

www.gymnasiedagarna.se. Det här görs efter skoltid. 

 

 

NOVEMBER 

Enskilda vägledningssamtal 

Under november och december fortsätter jag med vägledningssamtalen, utifrån 

behov och uppkomna frågor. Som vårdnadshavare är du välkommen att boka in 

samtal tillsammans med din ungdom. 

 

År 9-dagarna på Nösnäsgymnasiet 

21-22 november anordnar Nösnäsgymnasiet År 9 – dagarna. Här får eleverna välja 

tre program att titta närmare på. Vi går dit på skoltid och aktiviteten är obligatorisk 

oavsett om man har tänkt söka till skolan eller inte. 

 

 

DECEMBER 

I december (datum kommer inom kort) öppnar ansökan till www.indra2.se där 

eleven gör sitt val till gymnasiet. Lösenord kommer med posten, spara brevet! 

Eleverna har fram till februari på sig att söka (datum kommer inom kort). 

 

 

 

 

 

Ni är hjärtligt välkomna höra av er vid frågor! 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Nathalie Lundmark 
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