Vid konferensen i Visby kom frågan upp om exempel på hur SYV arbetar med
elever som studerar på särvux.
Nässjö redovisar sin modell som de arbetat efter några år och är nöjda med.

Särvux i Nässjö kommun
Vi har antagning en gång/år, till höstterminen. Övrig antagning sker flexibelt i mån av plats.
Ansökan skickas eller lämnas till studievägledare, SYV, och vi har ett sista ansökningsdatum
som brukar vara i mitten av maj.
Antagningen av elever föregås av att SYV och lärare har haft ett samtal med varje sökande
och deras ev. kontaktperson, godman eller liknande. SYV kallar de sökande till det mötet som
sker på SYV ´s kontor. Vi går igenom sökta kurs/kurser, gör en studieplanering och svarar på
frågor.
Lärare och SYV gör sedan en antagning tillsammans med rektor för särvux och rektor för
Nässjö lärcenter.
Nässjö lärcenters administratör registrerar eleverna på respektive kurs/kurser efter att ha fått
underlag från SYV.
Kallelse till kursstart sker av lärare via telefonsamtal till varje antagen elev i början av
augusti. Eleverna kallas inte till ett gemensamt upprop utan till sin första lektion.
På hösten har SYV ett enskilt samtal med varje elev. Samtalen sker i möjligaste mån i
samband med ordinarie lektionstid på skolan. Samtalen utgår från några korta frågeställningar
som eleven har fått innan, exempelvis hur de trivs i skolan, hur det går i kursen o s v. SYV
antecknar i studieplanen.
På våren har vi ytterligare ett elevsamtal men denna gång är även god man, kontaktperson och
lärare med. Samtalet sker på skolan men det händer även att vi träffar eleven på sin
arbetsplats. Huvudpunkten för det här samtalet är att gå igenom hur det har gått i
kursen/kurserna, ev. betyg eller intyg samt att fråga om de vill fortsätta att studera till hösten.
Om så är fallet delar vi ut en ansökan på en gång. Kurskatalogen för nästkommande års kurser
är färdig i god tid före detta samtal, så eleven tillsammans med ev. kontaktperson eller annan
kunnat ta del av nästa läsårs kurser.
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