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Filmer ersätter Öppet Hus inför
gymnasievalet
I år ställdes Öppet Hus på gymnasieskolorna in på grund av coronapandemin.
Nu finns det istället filmer om varje program för nyfikna, blivande
gymnasieelever.
- I år fick vi verkligen tänka om när det gäller att presentera utbildningarna
för de blivande eleverna, förklarar Anna Burstedt, rektor, Baldergymnasiet i
Skellefteå.
Under många år har en av aktiviteterna i arbetet med att vägleda blivande
gymnasieelever bestått av att eleverna och deras föräldrar kunnat besöka
gymnasieskolorna under Öppet Hus. Då har de kunna besöka lokalerna och
ställa frågor till elever och lärare på plats. Men på grund av den rådande
pandemin var det i år inte möjligt att genomföra denna aktivitet.
Filmerna ett komplement
Istället har de satsat på filmer om programmen som ska vara som ett
komplement till vägledningsarbetet som görs på grundskolan.
- Syftet med filmerna har varit att förmedla känslan hur det är att gå de olika
utbildningarna. Det har varit viktigt att elevernas röster är i fokus. Det blir ett
elev– till–elev–budskap som komplement till vägledningsarbetet som görs i
grundskolan och den information som finns tillgänglig från till exempel
Skolverket, säger Anna Burstedt, rektor på Baldergymnasiet.
Går att visa om och om igen
- De kan även förtydliga det vi pratar om med eleverna. Filmerna går ju att
visa om och om igen och eleverna har tillgång till dem ända fram till omvalet
är slut, förklarar Gunilla Stenström, studie- och yrkesvägledare och fortsätter:
- Detta digitala alternativ är ju bättre för de elever som inte har möjlighet att
gå på Öppet Hus eller medverka på den infodag som eleverna har på våren i
årskurs 8.

Tillgängliga för yngre elever
Filmerna kommer att användas både i vägledning och i
undervisningssituation. Filmerna kommer även att vara tillgängliga för yngre
elever. Övriga förändringar som görs i år som en anpassning utifrån
pandemin är att de fysiska träffar eller gymnasiemässor som brukar
genomföras i kranskommunerna istället blir digitala möten.
Länk till filmerna www.skelleftea.se/söka-till-gymnasiet
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