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Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektörens rapport
Svar till Skolinspektionen

Förvaltningen har skickat in svar till Skolinspektionen på de föreläggande som Järfälla kommun fick som huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. På
Kompetensnämndens sammanträde 2017-04-19 redovisade förvaltningen de föreläggande som Skolinspektionen givit Järfälla kommun samt vilka åtgärder som
huvudmannen vidtagit för att åtgärda bristerna. Huvudmannen skulle komma in till
Skolinspektionen med svar senast 8 augusti, vilket förvaltningen har gjort. Svaren till
Skolinspektionen biläggs denna rapport.
Skolinspektionen har begärt komplettering till förvaltningens svar, vilket gäller
verksamhetsberättelse samt kvalitetsrapport. Detta kommer förvaltningen skicka in
till Skolinspektionen.
Översyn av pedagogpriset

Barn-och ungdomsnämnden har fattat beslut om att ha pedagogpriset inom sin egen
förvaltning och därmed lämna samarbetet med Kompetensnämnden. Kompetensförvaltningen kommer att utreda frågan om hur vi framöver ska arbeta med pedagogpris inom kompetensnämndens område. Förvaltningen kommer att återkomma till
nämnden med förslag om hur pedagog-och kvalitetspris kan utvecklas inom våra
verksamheter.
Rekrytering av rektor till Järfälla gymnasium

Rekryteringen av ny rektor till Järfälla gymnasium har kommit igång. Förvaltningen
påbörjade arbetet med rekryteringsprocessen före sommaren genom att ta fram en
annons i samverkan med de fackliga organisationerna Förvaltningen genomförde
sedan en direktupphandling av rekryteringsföretag samt träffade en rekryteringskonsult. Efter semestern har förvaltningen lagt ut annonsen samt gått igenom tidsplan
och rekryteringsprocess med de fackliga organisationerna.
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Feriepraktik

Feriepraktiken 2017 har genomförts och förvaltningens bedömning är att den har
genomförts med gott resultat. Arbetet har varit organiserat och strukturerat på ett bra
sätt och uppfattningen är att många har varit nöjda.
Förvaltningen kommer att återkomma med rapport till Kompetensnämndens
sammanträde den 8 november.
Yrkeshögskoleutbildningar (YH)

Arbetet med YH-utbildningar är i full gång med start av den redan beviljade
utbildningen av Bygglovshandläggare tillsammans med Yrkesakademin. Ansökningarna var många så utbildningsplatserna blir fyllda. Inledningen ger ett seriöst
intryck med mycket god dokumentation.
Inför årets sökomgång av YH-utbildningar är det inte riktigt klart vilka utbildningar
som utbildningsanordnare kommer att söka tillsammans med Järfälla kommun. Två
aktuella områden är Digital marknadsföringsspecialist och Kvalificerade busstekniker. Järfälla skulle behöva ha fler utbildningar för att förbättra möjligheterna att
utveckla ett YH-center. Det är också en tydlig trend att fler YH-utbildningar bedrivs
på distans.
Sommarskolan 2017 v24-32

Järfälla gymnasium har under sommaren 2017 genomfört sommarskola. Elevantalet har varierat från ca 15-20 i två grupper (f.m. och e.m.) i början av sommaren till
ca 10-15 i varje grupp i slutet av sommaren. Några elever har gått nästan hela sommaren, några elever har kommit både för och eftermiddag och några har kommit
sporadiskt eller knappt varit med en vecka.
Under sommarskolan har det även funnits en grupp elever där fokus legat på att nå
upp till kunskapskraven betyg i svenska årskurs 9. Den gruppen hade generellt
kommit längre i sin svenska och därför kunde vi utforma mer utmanade uppgifter.
De skrev bland annat var sin debattartikel, en bokrecension och gjorde flertalet
redovisningar. Allt utifrån kursplanen för svenska. Detta gjordes i kombination med
samhällskunskap. Verksamheten besökte exempelvis politikerveckan i Järva där
eleverna fick intervjua var sitt parti som de senare fick i uppgift att skriva och
redovisa om. Eleverna i denna grupp nådde godkänt betyg i intervallet E-C. (7)
Målet har varit att stärka alla språkförmågor och arbetssätten har varit varierande
med teman som demokrati, utbildning och yrke och miljö. Besök har genomförts på
bl.a. brandstationen, politikerveckan på Järvafältet, Jakobsbergskyrkan, hos en
sjuksköterska, bibliotekarie, förskola, kock. Dessutom har ‘hemliga’ gäster bjudits in
som eleverna intervjuat om deras studier, yrken och utbildningar. Skolan har gjort
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utflykter till Hummelmora naturreservat, Hagaparken, Röda korsets verksamhet för
ensamkommande ungdomar, Historiska museet, Drottningholm, deltagit i aktiviteter
vid Kvarnen och haft knyt-kalasfest. Verksamheten har också haft lässtund varje dag
och många elever har lånat hem böcker. Eleverna har ibland kunnat välja att få extra
stöd i matematik.
Det har varit mycket skratt och lek men också en del oro och sorg för elever som
väntat på intervjuer och besked om uppehållstillstånd, eller fått avslag. Det är personalens intryck att eleverna har uppskattat att få utvecklas tillsammans i skolan och att
få möta olika miljöer och människor. Arbetsron har varit god och motivationen att
lära mestadels hög. Vissa veckor har skolan haft sommarjobbande svenskspråkiga
ungdomar som stöd i klassrummet, vilket varit mycket uppskattat.
Vecka 24-25 gavs två separata kortkurser för elever som låg nära måluppfyllelsen för
åk9 i matematik respektive svenska som andraspråk. Ett femtotal elever deltog i varje
grupp. Två elever nådde godkänd nivå i matematik samt åtta elever i Sva.
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