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Kompetensnämnden

Dnr 2017/50
Lägesrapport om arbetet med inriktningsplan för Järfälla gymnasium,
mars 2017
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.
Processen med sammanslagningen av NT-gymnasiet, YTC och Mälargymnasiet till
Järfälla gymnasium genomfördes under våren 2016. Det nya gymnasiet, Järfälla
gymnasium, startade den 1 juli 2016.
En genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan beslutades på
kompetensnämndens sammanträde den 28 september 2016. Den planen kommer att
följas upp med lägesrapporter till kompetensnämnden kontinuerligt, detta är den
andra.
Lägesrapport för våren 2017

•

Beviljande av statsbidrag till TE4, profil Samhällsbyggande
Järfälla gymnasium har blivit beviljat statsbidrag för TE4, ett fjärde tekniskt
år för utbildning till gymnasieingenjör, under läsåren 2017/18-2020/21 för 18
elever/läsår. Då beslutet från Skolverket kom två månader senare än planerat
har skolat beslutat att inte starta förrän till läsåret 2018/19. Detta beror på att
man behöver anställa lärare och planera för en bra utbildning i samarbete med
näringslivet. Under våren 2017 kommer man att träffa de företag och
organisationer som är intresserade av att vara en del av utbildningen. Ett
första möte har genomförts med Sveriges byggindustrier. En grupp
(skoledning, SYV, lärare) från skolan kommer att delta på Skolverkets
informationsträff för nya TE4-skolor under våren.

01 1 Lägesrapport om arbetet med inriktningsplan för Järfälla gymnasium 170327

Kompetensförvaltningen
Carina Karlsson
Verksamhetsledare och projektledare Bas Barkarby
Telefon: 08-58022902 (direkt) 070-0023102 (mobil)

Besöksadress: Vasaplatsen 9-11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2017-03-27

2 (3)

En anpassning av kurser så att skolans egna elever på teknikprogrammet som
går profilen arkitektur och design görs också till nästa läsår. Denna
anpassning gör att de blir behöriga att söka TE4 samhällsbyggande till hösten
2018 då nya antagningsregler börjar gälla.
•

Utreda möjlighet att återstarta Restaurang- och livsmedelsprogrammet inom
inriktningarna Bageri och konditori samt Kök och servering
Enheten har ansökt om statliga medel för att starta en lärlingsutbildning inom
båda inriktningarna samt för gymnasiesärskolans nationella program hotell,
restaurang och bageri, men fått avslag. Utredning fortsätter om möjligheten
att återstarta Restaurang- och livsmedelsprogrammets båda inriktningar och
start av gymnasiesärskolans nationella program. Enheten bevakar
Gymnasieutredningens betänkande 2016, trender över elevströmmar och
ökade elevkullar. Planen är att komma med en separat rapport under hösten
2017 om möjligheter att återstarta Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Restaurangutbildningens kök och metodkök står inför en nödvändig
renovering och komplettering av utrustning om det ska vara möjligt att
återstarta Restaurang- och livsmedelsprogrammets föreslagna inriktningar
och motsvarande utbildning inom gymnasiesärskolan.

•

Fortsatta fortbildningsinsatser inom IKT (Informations- och
kommunikationsteknik) tex Vklass, G Suite, digitala lärresurser
Enheten planerar för ytterligare utbildningstillfällen i G Suite (tidigare
benämnt GAFE) som Caperio håller i och flera ämneslärare testar olika
digitala läromedel.

•

Utveckla koncept för specifika målgrupper inom Introduktionsprogrammets
Individuella alternativ (IA)
Se ärende 5 till Kon 2017-04-19.

•

Utveckla entreprenörskap på samtliga program, ge alla möjlighet att driva
UF-företag som individuellt val
Inför läsåret 2017/2018 erbjuds samtliga elever att välja en kurs i
entreprenörskap där de ges möjlighet att driva UF-företag.

•

Värdegrundsarbete
Samtliga medarbetare kommer att genomgå en HBTQ-utbildning under
hösten 2017, en viktig utbildning för att åstadkomma samsyn kring enhetens
värdegrundsarbete. Mary Juusela, grundare till Lika Olika, kommer under
perioden april – maj 2017 att genomföra en skolövergripande
föreläsningsserie med individuella- och gruppövningar bland elever, personal
och föräldrar i samverkan med elevernas trygghetsgrupp.
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•

Utreda förutsättningar för idrottsprofil
Samordning har skett med verksamhetsledare inom Stockholms
Idrottsförbund för att möjliggöra för elever inom orientering att kombinera
idrott och studier. Samtal pågår med IFK Viksjö om eventuell idrottsprofil i
fotboll. Sedan tidigare finns samarbete med Järfälla simsällskap.

•

Fortsatt arbete med BAS Barkarby
Ännu en försening på grund av markförhållandena har tyvärr drabbat BAS
Barkarby, trolig inflyttning är nu till hösten 2021. Atrium Ljungberg har valt
att fortsätta byggprojekteringen som planerat. Till juli 2017 kommer alla
kommunens lokaler att vara färdig projekterade. Arbetsgrupper och
projektledare har ett intensivt arbete att göra under våren 2017.

•

Utredning av lokalbehov till HT19 i Jakobsberg
Studiebesöket på Fredrika Bremergymnasiet i december var mycket
intressant och givande för alla som var med.
Under perioden april – juni 2017 kommer en utomstående konsult göra en
lokalresursutredning för KOF och KDF gällande flytt av verkstäder samt
kulturskolans placering i vita husen. Aulans standard och framtid måste också
utredas ur en ekonomisk synvinkel. Utredningen kommer också att innefatta
cafeteria, bibliotek, matsal, skolkök, gemensamma lokalytor samt vissa delar
av personalutrymmen och arbetsplatser.
Styrgruppen (KOF och KDF) för förändring av lokalerna i Jakobsberg
fortsätter att träffas under våren och bistår konsulten under utredningsarbetet.
En arbetsgrupp av yrkeslärare, verksamhetsledare och skolledning arbetar
med att ta fram ett funktionslokalprogram till utredningen.
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