Yrkes- och studieförberedande moduler
#5 Studie- och yrkesvägledning

I Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) hos Work for you får du den vägledning och de verktyg du
behöver för att snart kunna arbeta eller studera.
I paket 5 Studie- och yrkesvägledning får du genom olika studie- och yrkesrelaterade aktiviteter, information
och praktisk erfarenhet för att underlätta för dig att göra ett val av yrke eller studier.
Nivåtest och kartläggning, 5 dagar

Vi inleder din tid hos oss med ett vägledningssamtal för att få en tydlig bild av dina behov och önskemål, samt
kunna ta fram en utbildningsplan. Vid behov görs vissa tester för att vi försäkra oss om att du erbjuds rätt
utbildningsnivå.

Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering, 10 dagar

Du får bland annat lära dig om arbetsmarknaden och dess olika yrkesområden, yrkesinriktningar och
kompetenskrav samt hur olika anställningsvillkor och anställningsavtal kan se ut. Vi går även igenom nuläge och
prognoser gällande arbetsmarknadens bristyrken och överskottsyrken.

Information om studier, 10 dagar

Grundläggande information om Sveriges olika utbildningsformer samt dess formella krav och
valideringsmöjligheter. Du får även lära dig om studieekonomi, studieteknik, högskoleprovet (med möjlighet att
testskriva tidigare prov), samt göra studiebesök på skolor.

Allmänna kompetenser i arbetslivet, 10 dagar

Vi går igenom olika allmänna kompetenser som är viktiga i arbetslivet. Du får till exempel lära dig om olika
förhållningssätt och värdegrunder, servicetänkande och samarbetskompetens, rättigheter/skyldigheter och
jämställdhet enligt lagstiftning, klädkoder och kroppsspråk kopplat till olika branscher, miljömedvetenhet och
återvinning, CV och personligt brev, samt hur en anställningsintervju går till.

Projektarbete om den egna arbetsplatsen och framtida yrke, 10 dagar

Projektarbete på egen hand eller tillsammans med en kurskamrat där du får fördjupa dig inom ditt framtida
yrkesval och dess arbetsmarknad.

Yrkespraktik och studiebesök, 10 dagar

Få kännedom om olika arbetsmoment i en verklig miljö utifrån din yrkesinriktning. Genom praktik och studiebesök
får du möjlighet att bilda dig en uppfattning om yrket.
► Omfattning
Heltid 55 dagar, halvtid 110 dagar. Arbetsförmedlingen bestämmer om du ska gå på 50% eller 100%.
► Så går du tillväga
Din handläggare på Arbetsförmedlingen beslutar om du behöver Yrkes- och studieförberedande moduler. Du får
sedan komma till Work for you för ett möte med introduktion och planering.
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