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Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/4
Utbildning-och arbetsmarknadsdirektörens rapport

Dialogmöten

Enligt Kompetensförvaltningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete genomför
förvaltningen dialogmöten under april och maj månad. För gymnasieskolornas och
Lärcentrums del innebär det i år ett utvidgat uppdrag då dialogmötet har utvecklats
från att vara ett möte med skolledningen och delar av personalen till att även innefatta lektionsbesök och möte med elverepresentanter.
Fokus på samtalen är uppföljning av nämndens mål och de genomförandeplaner som
nämnden fastställt för respektive enhet. Förvaltningen planerar att återkomma till
nämnden med en rapport angående dessa dialogmöten.
Ansökan till Kompetensfonden

Kompetensförvaltningen fick inte med ärendet gällande ansökan till Kompetensfonden till nämnden i februari. Ärendet som varit förberett med prioriterade områden
långt tidigare blev tyvärr inte färdigställt till nämnden i februari vilket förvaltningen
beklagar djupt. Detta medförde att ordföranden behövde fatta beslut – i enlighet med
nämndens delegeringsordning - för att Kompetensnämndens äskande skulle beaktas i
prioriteringen av medel för kompetensutveckling.
De områden som förvaltningen angett i sin ansökan är samma prioriterade områden
som förvaltningen tidigare äskat medel för sitt utkast till tjänsteskrivelsen till decembernämnden, men som förvaltningen planerade att ta upp till februarinämnden eftersom mall för ansökan inte fanns tillgänglig tidigare.
Kompetensförvaltningen har äskat medel för utbildningsinsatser för lärare att fortbilda sig inom ämnet svenska som andra språk där vi idag har svårt att rekrytera personal för det behov som idag finns. Kompetensförvaltningen har även äskat medel
för att utbilda personal för den satsning på Informations- och Kommunikationsteknik
(IKT) som gymnasieskolorna ska göra de närmaste åren.

Brev till Järfälla kommun angående trygghetsvärdar

Till denna rapport bifogas ett brev till Järfälla kommun, där näringsidkare i Kallhälls
centrum framför ett tack för satsningen på trygghetsvärdar.
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Artikel angående arbete för ökad närvaro på YTC

Jag vill även uppmärksamma en artikel på kommunens internportal angående det
arbete som sker för att öka elevernas närvaro på YTC. Det är roligt att konstatera att
frånvaron har minskat i den omfattning som artikeln beskriver och att det målmedvetna arbete som YTC gör när det gäller att öka elevernas närvaro ger resultat, vilket
förhoppningsvis även ger bättre måluppfyllelse för eleverna.
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