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Bakgrund

På Kompetensnämndens sammanträde 2015-11-11 togs beslut om en inriktningsplan
för Järfälla gymnasieskolor. Inriktningsplanen innebär att kommunens tre gymnasieskolor Mälargymnasiet, NT-gymnasiet och YTC (Yrkestekniskt center) slås samman
till en gymnasieskola from 1 juli 2016.
Den nya enheten ska verka för pedagogiskt utvecklingsarbete med koppling till näringsliv men också mot högre studier. Beslutet innebär även att den nya gymnasieskolan ska fortsätta att utveckla programutbud och inriktningar för att vara en konkurrenskraftig skola i regionen.
From hösten 2019 kommer verksamheten att vara lokaliserad på två ställen med de
högskoleförberedande programmen samt introduktionsprogram i Barkarby och yrkesprogram, introduktionsprogram och särgymnasiet i Jakobsberg.
Arbetet med Inriktningsplanen

Förvaltningen påbörjade arbetet med den nya Inriktningsplanen genom att tillsätta en
referensgrupp med representanter från de tre gymnasieskolorna. Syftet med gruppen
är att tillsammans med projektledare för Barkarby College utveckla arbetet med inriktningsplanen. En arbetsgrupp för att utarbeta lokalprogram för undervisningsdelen
i Barkarby tillsattes också med representanter från Mälargymnasiet och NTgymnasiet.
Referensgrupp och arbetsgrupp har under våren gjort ett antal studiebesök för att titta
på pedagogiska lokaler och få inspiration och uppslag för utformningen av lokalerna
i Barkarby.
Projektledare har under våren arbetat med lokalprogrammet också i samarbete med
Kultur-, demokrati-och fritidsförvaltningen och Atrium Ljungberg.
Projektledare och Förvaltningschef har haft informationstillfällen i gymnasieskolans
matsal för all personal vid flera tillfällen. Under veckorna 8,11,16 och 19 har informationstillfälle erbjudits vid två tillfällen, två olika dagar sen eftermiddag, för att försöka nå så många som möjligt. Syftet med informationstillfällena har varit att inforInriktningsplan Järfälla gymnasieskolor
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mera om processen och var vi befinner oss i den samt att svara på frågor från personalen. Tyvärr har inte många deltagit vid dessa tillfällen vilket är lite synd men förhoppningen är att personalen inte haft behov av denna information.
Förvaltningen har också under våren skickat ut fem nyhetsbrev. Dessa har också syftat till att skriftligt informera om arbetet med inriktningsplanen.
Under våren har också ett intensivt arbeta pågått om namnet på kvarteret i Barkarby.
Flera förslag har varit uppe i diskussion, men av olika skäl inte blivit aktuella. Nu har
beslut tagits att kvarteret kommer att heta Bas Barkarby.
De senaste veckorna har ett arbete med att hitta ett nytt namn för den nya skolenheten pågått. Förvaltningen har arbetat med förslag tillsammans med referensgrupp samt
tagit upp det på informationsträffar där personalen uppmanats att komma in med
förslag. Ett möte med elevråden på de tre skolorna ordnades också för att ta in synpunkter kring frågan.
Förvaltningen genomförde tillsammans med nämndens presidium ett seminarium
kring namnfrågan där de förslag som kommit upp presenterades. Järfälla gymnasium
blev det förslag som bestämdes att skickas för namnberedning till Tekniska nämnden.
Rekryteringsprocess av skolledning på den nya enheten

Arbetet med rekrytering av rektor påbörjades redan i januari. Upphandling av rekryteringsföretag och sjukdom försenade tyvärr processen. Planen för den nya enhetens
skolledning var att först rekrytera ny rektor som sedan ska ges möjlighet att planera
sin egen ledningsorganisation.
Ny rektor för enheten är klar och förvaltningen är glad att hälsa Monika Fröberg välkommen som ny rektor för den nya enheten.
Arbetet är i full gång med att planera skolledning för skolan och snarast rekrytera
biträdande rektorer.
Den nya organisationen ska vara klar till 1 juli 2016 och förvaltningens bedömning
tillsamman med rektor för verksamheten är att det kommer att vara möjligt

Annika Ramsell
Utbildnings-och arbetsmarknadsdirektör

