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Plan för marknadsföring läsåret 2020/21-Möckelngymnasiet 
 

I konkurrensen om både elever och skickliga lärare gäller det att tydligt visa vilka vi är, 

vad vi står för och vad som gör oss unika. 

 

Bakgrund 
Den ökade valfriheten och mångfalden i utbud av gymnasieutbildningar gör att ungdomarna 

möter mycket information rörande olika alternativ till gymnasieutbildning. Ur såväl ett 

individuellt perspektiv som ett samhällsperspektiv är det viktigt att ungdomarna gör ett så väl 

övervägt gymnasieval som möjligt. Det förutsätter att marknadsföringen om gymnasieskolor 

sker på ett allsidigt, sakligt och korrekt sätt. 

 

Det är viktigt och nödvändigt att skilja vägledningsinsatser och marknadsföring åt. 

Vägledningen har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen – neutral och oberoende av 

olika valalternativ och huvudman. Marknadsföringen är ett led i en utbildningsanordnares 

erbjudande.  

 

Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god marknadsföringssed. 

En viktig grundregel är att reklam måste kunna identifieras som sådan. Detta är särskilt viktigt 

när man vänder sig till barn och unga. 

 

En framgångsrik skola 

I studien Att organisera för skolframgång vid Göteborgs universitet, har forskarna Maria Jarl, 

Ulf Blossing och Klas Andersson jämfört fyra framgångsrika respektive icke framgångsrika 

skolor. I den ställs frågan hur det kan komma sig att det är så stora variationer i elevernas 

studieresultat mellan olika skolor, även när förutsättningarna när det gäller resurser och 

elevunderlag är likartade.  

Svaret finner de i hur skolorna har organiserat sin verksamhet. På de icke framgångsrika 

skolorna råder en norm som säger att ”lärarnas arbete bygger på att varje lärare ska ta ansvar 

för sin klass och sitt klassrum”, medan de framgångsrika skolorna utmärks av ”gemensamma 

normer om att samarbeta, att stödja varandra och att dela erfarenheter”. 

På de framgångsrika skolorna är elevens lärande och resultat hela tiden i fokus och man anser 

att det är skolans ansvar att se till att eleverna klarar sina studiemål. På de icke framgångsrika 

skolorna tänker man mer i termer av att ”vi har de elever vi har” och att det snarare är eleven 

själv än skolan som till syvende och sist måste ta ansvar för lärandet. Där varierar också 

undervisningens former i högre grad än på de framgångsrika skolorna, eftersom varje lärare 

själv har friheten att utforma sina lektioner. På de framgångsrika skolorna lägger man tvärtom 

stor vikt vid att finna undervisningsformer som är gemensamma och som gör att eleverna 

känner igen sig och möts av samma förväntningar. 



 
 

 
 
 

Övergripande kvalitetsmål 

- Alla elevers lika rätt till en god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg miljö 

 

- Vi ska vara en skola som elever har som sitt förstahandsval, som medarbetare vill arbeta på 

och närsamhället vill samarbeta med. 

 

Det är viktigt för oss att 

- Eleverna når kraven för gymnasieexamen. 

- Eleverna trivs och är trygga. 

- Lärarna är legitimerade och behöriga i de ämnen de undervisar i. 

- Medarbetarna trivs på sin arbetsplats. 

 

Marknadsföringsaktiviteter 

1. Lyfta fram och kommunicera de goda resultaten både internt och externt. 

2. Årshjul för studie- och yrkesvägledning som ger en systematik i arbetet. 

3. Samverkan med grundskolan kring vägledning och information. Till exempel besöker 

studie- och yrkesvägledare tillsammans med gymnasielever åk 9. 

4. Kommunicera genom tryckt material som skickas hem till elever i åk 9. 

5. Kommunicera via sociala medier genom sponsrade inlägg på framför allt Facebook 

och Instagram. Elever på de olika programmen ansvarar för skolans Instagram. Ger en 

bild av hur elever upplever sin skoldag. 

6. Information om gymnasievalet på möckelngymnasiet.se (Samla information om öppet 

hus, FAQ med mera. 

7. Spela in informationsfilmer som publiceras på hemsidan och i sociala medier. 

8. Öppet hus. 

9. Åk 9 besöker gymnasieskolan i Karlskoga och Degerfors. 

 

 

Handlingsplan 

Aktivitet Tidsplan Ansvarig 

Lyfta fram och kommunicera 

de goda resultaten både 

intern och externt. 

Kontinuerligt under läsåret. Rektor ansvarar för intern 

kommunikation. Alla 

medarbetare ansvarar för 

extern kommunikation. 

Utvärdera och revidera 

årshjul för studie- och 

yrkesvägledning. 

September Studie- och yrkesvägledare. 

Samverkan med grundskolan 

kring vägledning och 

information. Till exempel 

besöker studie- och 

yrkesvägledare tillsammans 

Kontinuerligt under läsåret Studie- och yrkesvägledare 



 
 

 
 
 

med gymnasielever åk 9. 

Kommunicera genom tryckt 

material som skickas hem till 

elever i åk 9. 

September Kommunikatör 

Kommunicera via sociala 

medier genom sponsrade 

inlägg på framför allt 

Facebook och Instagram. 

Elever på de olika 

programmen ansvarar för 

skolans Instagram. Ger en 

bild av hur elever upplever 

sin skoldag. 

September - maj Sponsrade inlägg: 

verksamhetschef beslutar. 

Kommunikatör utformar och 

publicerar. 

 

Inlägg på 

Möckelngymnasiets sociala 

medier: Publicerare.  

Viktigt med ett kontinuerligt 

flöde! 

 

Klasser ansvarar för 

Möckelngymnasiets 

Instagram: Publicerare + 

rektor för respektive 

program. 

 

 

 

Information om 

gymnasievalet på 

möckelngymnasiet.se (Samla 

information om öppet hus, 

FAQ m.m. ”Information till 

dig som ska söka till 

gymnasiet”. 

December Skapa klickbar ikon: 

Kommunikatör 

 

Material som ska finnas 

under ikonen: Studie- och 

yrkesvägledare + rektorer. 

 

Spela in informationsfilmer 

som publiceras på hemsidan i 

sociala medier. 

Oktober Ansvarig rektor. 

 

Kommunikatör publicerar. 

Öppet hus (digitalt) 12 och 19 januari Schema för 

programinformation: Studie- 

och yrkesvägledare. 

Respektive program har två 

presentationer per öppet hus. 

Studie- och yrkesvägledare.  

Kommunikatör gör 

Eventlänkar på Teams till 

klickbara ikoner. 

 

Inbjudan via hemsida: Rektor 

+ studie- och yrkesvägledare. 

Kommunikatör publicerar. 



 
 

 
 
 

 

Öppet hus sänds via Teams 

Event: Studie- och 

yrkesvägledare skapar länkar 

med stöd av IT. 

 

Presentation vid öppet hus: 

Utsedd personal + elev + 

person som hanterar 

eventuella frågor om 

programmet i chatt. 

Presentationen består av en 

kort presentation av skolan, 

hög måluppfyllelse och 

trivsel, om programmet, 

inriktningar, kurser + annat 

relevant, några frågor till 

eleven. Varför gå på 

Möckelngymnasiet och det 

aktuella programmet. 

 

 

Kontaktuppgifter till studie- 

och yrkesvägledare. 

 

Spela in presentationerna 

 

 

 

Åk 9 besöker 

gymnasieskolan i Karlskoga 

och Degerfors. 

Mars (om det är möjligt på 

grund av pandemin). 

Ledningsgrupp 

 

Utvärdering 

Plan för marknadsföring utvärderas och revideras av skolledningen och studie- och 

yrkesvägledare i juni. 

 

 

Bilaga: Årshjul för studie- och yrkesvägledning 



A 

Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Info ind.val jan/feb 

Inriktningsval jan/feb 

Ansökan till gymnasiet jan/feb 

 

Bevakning av antagning till 

gymnasiets olika program 





Betyg för elever som gjort ansökan till 

gymnasiets olika program skickas till 

antagningen 

Sammanställ lista med elever som ska 

ha gymnasieintyg, skickas till Voukko, 

Eva exp samt Martina KAA 

Studiebevis samt gymnasieintyg till 

Martina KAA 

Kolla upp vad avgångseleverna har för 

Ändringsvalsperiod 

Samtal avslutningsklasser 

Ansökan komvux, folkhögskolor, 

universitet, yrkeshögskolor 

 

Samtal avslutningsklasser 

Ändringsvalsperiod gymnasieval 

Ansökan komvux, folkhögskolor, universitet, 

yrkeshögskolor 

Folkhögskola, yrkesvux, information, öppet hus 

Påbörja sammanställning av imind samt 

spinelever som förväntas avsluta studierna på 

Möckelngymnasiet 

 

 

 

 

Arbetsmarknadskunskap Årskurs 2 

Sista ansökningsdag gymnasiet 

Delta i föräldramöten på 

grundskolan 

Individuella vägledningssamtal inför 

kommande skolval imind och spin 

Meddela namn och personnummer till 

gymnasieantagningen för inloggning till 

Dexter 

 

Under hösten besöka förberedelseklass 

samt studiegård på grundskolor Öppet hus 

Skolbesök grundskolor 

Kommunikation kring IM gy-sök 

 

 

 

Skolbesök grundskolor  

Fortsatt klassbesök med info, se 

september 

Individuella vägledningssamtal elever 

på spin och imind inför kommande gy-

val 

Information till elever om gymnasiets 

uppbyggnad, NP 

Klassbesök imind och spin, information om 

skolsystem, gymnasiestudier, behörighet, 

meritvärde samt alternativa 

utbildningsvägar 

Skolstart 

Reservantagning  

Överlämningar samt 

efterforska/förmedla 

elevomdömen  
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