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Rapport angående arbetet med inriktningsplanen för Järfälla gymnasieskolor
BAKGRUND

På Kompetensnämndens sammanträde den 1 november 2015 togs beslut om ny inriktningsplan för Järfälla gymnasieskolor. Beslutet innebar att kommunens tre gymnasieskolor från och med 1 juli 2016 ska samordnas till en enhet. Beslutet innebar
också inriktning på programutbud samt lokalisering i Jakobsberg respektive
Barkarby. I beslutet uppdrog också Kompetensnämnden åt förvaltningen att i den
nya organisationen ta fram en vision och ett pedagogiskt koncept med utgångspunkt i
de utvecklingsområden utredningen redovisar samt EU:s nyckelkompetenser.
Förvaltningen har sedan inriktningsbeslutet arbetat med att ta fram organisation och
processer för att ha en ny skolledning till 1 juli samt ta fram ett funktionsprogram för
Barkarby College.
ORGANISATION OCH PROCESSEN MED INRIKTNINGSPLANEN

Personalens delaktighet är mycket viktig i arbetet med inriktningsplanen och därför
har förvaltningen tillsammans med de fackliga organisationerna i samverkan valt att
bygga upp organisationen med en referensgrupp och arbetsgrupper för olika processer.
Referensgrupp
Sedan mitten av januari finns en referensgrupp som består av deltagare från alla tre
gymnasieskolorna samt KomTek. Gruppen kommer att finnas med under hela processen fram till hösten 2019 och bland annat vara vägledande i de olika processerna,
samarbeta med förvaltning och omvärldsbevaka. Så här långt har huvudfokus varit
på processen inför byggandet av gymnasielokalerna i Barkarby, men detta kommer
att skifta under åren framöver.
Arbetsgrupper kommer att bildas och utses utifrån olika frågeställningar och områden under hela processen vilket innebär att fler arbetsgrupper kommer att vara igång
under kommande år med olika representation.
Gruppen har under våren tagit fram en arbetsgrupp (funktioner på medlemmar) som
har i uppdrag att bidra till framtagandet av ett funktionsprogram i Barkarby, hur personal ska få information (se nedan) och gjort några studiebesök tillsammans med
arbetsgruppen.
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Arbetsgrupp för utformandet av lokaler i Barkarby
Arbetsgruppen består av sex lärare från Mälargymnasiet, NT-gymnasiet och KomTek; gruppen leds av projektledaren. Sedan första mötet i början av februari har man
förutom ett antal möten gjort studiebesök på andra skolor, se nedan, för att lyfta
blicken från den egna skolan och bli inspirerade av andra skolor men också för att
se/höra om missar man inte ska göra. För att delge sina kollegor vad de sett och hört
ordnade gruppen en informationsträff för intresserade i mitten av april.
Nästa steg är att få ta del av de ritningar som snart kommer från arkitekterna och
börja arbeta med utbildningsytornas utformning.







SSIS i Kista
Väsby Nya gymnasium
YBC i Nacka (Kunskapsgallerian)
Rytmus i Nacka (Kunskapsgallerian)
Dieselverkstaden i Nacka (kulturcenter i anslutning till Kunskapsgallerian)
Herrestaskolan

Information till personal
Under februari och mars har förvaltningschefen och projektledaren haft fyra mycket
givande men tyvärr inte så välbesökta informationsträffar för personalen, alla frivilliga. Under vecka 16 och 19 kommer det att finnas ytterligare fyra träffar. Sedan januari har det också skickats ut tre informationsbrev till all personal. Under våren
hoppas vi också kunna bjuda in till ”ritningsdiskussioner” för personalen.
Rekrytering av ny rektor till den nya enheten
Processen med att rekrytera rektor till den nya gymnasieenheten pågår men är försenad. De fackliga överläggningarna kring annons var klar i januari men tyvärr blev
upphandling av rekryteringsföretag och annonsering försenad av olika skäl.
Vi är nu igång och har också begärt en påskyndad rekryteringsprocess av rekryteringsföretaget (Boardtalk)och hoppas att vi kan ha en kandidat klar i början av maj.
Nytt namn på gymnasieskolan
Förvaltningen har på uppdrag av nämndens ordförande påbörjat en process kring
namn för den nya enheten. Kriterier behöver tas fram för vad som är viktigt när det
gäller namnet samt utreda vad som är viktigt att värna om när det gäller varumärke.
Förvaltningen vill utarbeta förslag i samråd med referensgrupper bestående av personal och elever men kommer också att arbeta tillsammans med nämndens arbetsutskott. Målet är att ha ett förslag klart till nämnden i juni.
PROCESSEN KRING KVARTERET I BARKARBY

Utformandet av kvarteret i Barkarby har haft några kämpiga månader med nytt riskavstånd till E18, utformandet av ny bro, Bällstaån och tunnelbanans eventuella uppgång. Nu börjar det mesta bli klart och förhoppningen är att detaljplanen ska kunna
gå ut på granskning under sommaren med beslut i slutet av 2016.
När det gäller arbetet med vad som ska finnas i kvarteret och lokalernas utformning
arbetar vi tätt tillsammans med Kultur-, demokrati och fritidsförvaltningen och
Atrium Ljungberg AB. Projektledaren och/eller förvaltningschefen leder/deltar i intern styrgrupp samt gemensamma projektgruppen och styrgruppen.
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Byggnaden i Barkarby
Ett funktionsprogram som beskriver vilka lokaler och deras funktion, både till undervisning, personal och övriga ytor, har börjat ta form under våren och kommer att vara
en del av underlagen vid hyresförhandlingen.
Kultur- och idrottslokalerna som kommer att finnas i byggnaden är multihall (idrottshall), folkbibliotek, blackbox (flexibel scenlokal), konsthall och olika projektverkstäder (dans, bild och form, teknik). För mer information om dessa lokaler se
Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens inriktningsbeslut från den 25 februari 2016.
Projektledaren har bland annat deltagit i Kultur-, demokrati- och fritidförvaltningens
workshop inför tjänsteskrivelsen och arbetar tätt tillsammans med kulturchefen.
Hyresförhandlingar ska påbörjas under vecka 15 med Atrium Ljungberg AB där projektledaren deltar tillsammans med bland annat lokalstrateg och ekonomidirektör
från kommunen. Förhandlingarna kommer att innefatta de ytor som kommunen vill
hyra till utbildning (gymnasium och Sfix), multihallen, folkbiblioteket, KomTek
samt projektverkstäder.
Atrium Ljungberg AB har gett arkitektbyrån White i uppdrag att rita byggnaden.
Projektledaren träffar White med jämna mellan rum i samband med den gemensamma projektgruppen. I vår kommer även möten äga rum om specifika lokaler, börjar i april med bibliotek och multihall tillsammans med kulturchef och verksamhetschefer för de specifika enheterna. Under de närmsta veckorna räknar White med att
kunna presentera ritningar på byggnaden. Efter det att ett hyresavtal är upprättat
kommer det under 40-50 veckor bli tid att specificera och utforma till exempel utbildningslokalerna.
Namn på kvarteret
Processen med att ta fram ett namn på kvarteret är just nu inne i sitt slutskede efter
några omtag. Namnet ska vara ”internationellt gångbart” men inte på engelska, inte
för nära koppling till ordet/namnet Stockholm samt förmedla något innovativt, multifunktionellt, modigt, framåtlutat och långlivat.
På det kommande gemensamma styrgruppsmötet den 29 april förväntas gruppen ta
ett beslut om namn. Under ledning av Prime (kommunikationsbyrå anlitad av Atrium
Ljungberg AB) har det under april varit en process med workshop och utredningar/avstämningar i olika grupper på Atrium Ljungberg AB och Järfälla kommun. Projektledaren var delaktig i workshopen och kommer eventuellt delta i ytterligare någon avstämningsgrupp.
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