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Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektörens rapport
Ansökan om statliga medel för att starta läringsutbildning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan

Järfälla gymnasium har tillsammans med förvaltningen sökt statliga medel för utveckling av lärlingsutbildning inom gymnasieskolans restaurang-och livsmedelprogrammet samt Hotell, restaurang och bageri inom gymnasiesärskolan.
Ansökan gäller statliga medel för att projektera och planera start för lärlingsplatser
inom de båda programmen med start hösten 2018. I det arbetet ingår att upparbeta
kontakter med arbetslivet för arbetsplatsförlagda delen av utbildningarna, planera
innehållet i utbildningen, marknadsföra samt anpassa lokalerna för utbildningens
genomförande. Järfälla gymnasium har tillsammans med förvaltningen sökt 1,8 miljoner i statligt bidrag.
Järfälla gymnasium kommer parallellt med detta att under året 2017 förbereda möjligheter för att starta upp ett nytt reguljärt restaurang- livsmedelprogram enligt
nämndens inriktningsplan.
Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden för beslut om start för dessa program.
Ansökan om statliga medel för vuxenutbildning

Statsbidragen för kommunal vuxenutbildning ska ansökas senast 15 februari. Nytt
inför 2017 är att statsbidragen ska vara inriktade på regional samverkan vilket innebär att ingen kommun kan söka enskilt utan söker tillsammas med flera andra kommuner i regionen. Järfälla kommun kommer att ansöka tillsammans med Sollentuna
och Upplands-Väsby kommun. En annan nyhet är att kommuner som ansöker om
bidrag ska som motprestation finansiera lika många platser.
Järfälla kommun kommer att ansöka inom regional samverkan om platser inom allmänna ämnen, yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesutbildning i kombination med sfi
samt för traineeplatser. Kommunen kommer även enskilt lägga in ansökan om platser
för lärlingsutbildning.
Skolinspektionen

Inom ramen för Skolinspektionens granskning av Järfälla kommuns skolor genomfördes inspektionsbesök på Järfälla gymnasium avseende yrkesprogrammen på tidi15 0 Utbildning-och arbetsmarknadsdirektörens rapport bokslut 2016

Kompetensförvaltningen
Kompetensförvaltningen kansliet
Annika Ramsell, Utbildning-och arbetsmarknadsdirektör
Telefon: 070/0027070 (direkt) 070/0027070 (mobil)
Fax: 08/580 287 89

Besöksadress: Vasaplatsen 11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Kompetensnämnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2017-01-18

2 (2)

gare YTC och på gymnasiesärskolan under några dagar i december. Under två dagar
i januari genomfördes intervjuer med rektorer, verksamhetsansvariga och förvaltningschef samt med nämndens ordförande, 1 vice ordförande och 2 vice ordförande.
Inspektionen har i återrapportering framfört att det finns vissa brister inom yrkesprogrammen på tidigare YTC, vilket nuvarande skolledning och huvudman känt till tidigare. Här har skolan också till vissa delar påbörjat ett utvecklingsarbete för att åtgärda bristerna.
Förvaltningen kommer att återkomma till Kompetensnämndens nästa sammanträde
med en utförligare rapport angående Skolinspektionen samlade bedömning och beslut.
Järfälla gymnasium värd för SVEA årsmöte

Järfälla gymnasium har blivit tillfrågade om de kan vara värdar för Sveriges elevråd
SVEA:s nationella sammankomst i mars i år. Detta kommer att innebära mycket
arbete för elever och personal på skolan men är samtidigt väldigt roligt och ger
mycket tillbaka till skolan - inte minst till skolans elevråd i form av stöd och insatser
från SVEA. Det kommer att komma runt 200 ungdomar som ska ha sina möten i
skolans lokaler samt äta och övernatta där.
Kompetenscentrum

Efter årsskiftet flyttade Lärcentrum in i H-huset med sina verksamheter på grundläggande och gymnasial nivå. Det betyder att nu är alla verksamheter på plats och allt
arbete med lokalerna börjar bli klart. Sedan inflyttningen av Järfälla vägledningscentrum och Arbetsmarknadsenheten har det varit en period med mycket fortsatt byggarbete, ommålningar och en del omflyttningar i lokalerna mellan verksamheterna.
Det har varit en del stök för personalen som gjort ett fantastiskt arbete med att få allt
att fungera. Nu känns det som alla är mer redo för att planera en invigning av verksamheten.
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