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HUR SER DET UT HOS OSS?

• 70 000 frånvarande mer än en halv dag i veckan, 7 % av alla
mellanstadie- och högstadieelever.
• 9:orna; 17% frånvarande en halv till över en dag i veckan.
(Rikets siffror).

120 000
20 000
2,3 miljarder kr

• 15 % ej behöriga till gymnasiet (riket 14%)
• 24 % av eleverna i gymnasiet inte klara inom 4 år (riket 22%)
• 486 ungdomar i KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret)

2017-03-28

JÄRFÄLLA KOMMUN

3

EFFEKTER AV KVALITATIV STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

• Höja skolresultaten
• Minska avbrotten från
gymnasieskolan
• Öka genomströmningen i
utbildningssystemet
• Förbättra matchningen mot
arbetsmarknaden.
• Minska arbetslösheten bland
unga.
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HUVUDMANNENS UPPDRAG OCH VILJA
• Huvudmannen ger skolorna förutsättningar att genomföra utbildningen så att den förbereder eleverna för
aktiva livsval samt så att varje elev kan granska och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
har inblick i arbetslivet samt har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra
länder. (2 kap. 8§ och 10 kap. 2 § skollagen samt Lgr 11 avsnitt 2.6).
• Huvudmannen tar ansvar för att skolorna har tillgång till personal med sådan kompetens som krävs för
att få arbeta med studie- och yrkesvägledning. (2 kap. 8, 29 §§ skollagen).
• Huvudmannen tar ansvar för att den som anställs utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning
har utbildning för sådan verksamhet. (2kap. 30§ skollagen).
• Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering av målen för studieoch yrkesvägledningen (4 kap. 3 § skollagen).
• Huvudmannens kvalitetsarbete dokumenteras (4 kap 6 § skollagen).

”Höja den generella kompetensnivån och stärka likvärdigheten i
Järfällas studie- och yrkesvägledning. Som en följd av detta är målet
att antalet felval till gymnasieskolan ska minska”.
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Kompetenstillgång
Nuläge (Genomförda aktiviteter)
•
•
•
•
•
•

Dokumentstudier
Startsamtal med
förvaltningschefer
Besök på grundskolor åk 6-9
samt gymnasiet
Samtal med vägledare och
rektor
Möte med Maja Jansson,
antagning
Skolinspektionen

• Framtidsspaning; krav och
möjligheter. Trender. Goda
exempel och forskning.
• Expertnätverk som stöd i
arbetet.

Vision
Professionen
och
vägledningssamtal

Skola arbetsliv

Utmaningar/Fokusområden:
Information

GAP
Analys

Undervisning och
samverkan

Planering och
uppföljning

• Hela skolans ansvar
• SYV i undervisningen
• Rektors styrning
och ledning
• Kontinuerlig vägledning
• Planering och uppföljning
• Vidga elevers perspektiv och
motverka begränsningar

• Studiebesök utanför kommunen.
• Enkätundersökning av övergång
mellan grundskolan och
gymnasieskolan.

Aktivitetsplan
Kompetensbehov

AKTIVITETSPLAN

Genomförda

Pågående

Planerade

• Presentation verksamhetschefsmöte.

• Uppföljning med rektor på F-5 skolor + skolbesök.

• Presentation rapport övergång från grundskolan
till gymnasieskolan.

• Nätverksträffar – samverkan för vägledare.
(Löpande 1 gng/mån).

• Kommunal strategi.

• Konferens/workshop för rektorer och vägledare
åk 6-9.
• Uppföljning med rektor och vägledare enskild
skola.

• Möte med Skolverket - möjliggöra att kommunen
ev. deltar i utbildningspaket.

• Utbildning för lärare på grundskolan lå 17-18.
•

Kommunen

•

Kommundelsvis

•

Skoleneheten

• Fortbildningstillfälle för enstaka F-5 skolor.
• Implementering kommunal strategi ht 17.
•

• Undersökning övergång från grundskolan till
gymnasieskolan.

Lokala planer
• Uppföljning och utvärdering

• Gymnasieskolans kvalitetsutveckling.
• Konferens/workshop med rektorer F-5.

•

• Fortbildningstillfälle för lärare F-9 på
Fjällenskolan.

Uppföljning av förvaltningens förslag för
utveckling av studie- och yrkesvägledning inom
Järfälla gymnasieskolor.

•

Identifiera behov

•

Plan
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Grundskola

Järfälla gymnasium
Studie- och
yrkesvägledare
(Vägledare)

Elever per
vägledare

Elever åk 7-9 per
vägledare

Riket totalt

595,6

1 654,8

523,9

Riket kommunalt

527,3

1 593,0

479,4

Kommunen totalt

3,95
(3,7)
3,45
(3,2)

2028,1
(2 165,1)
2068
(2 230)

741,3
(791,4)
595,1
(641,6)

0.5

1 750

938

0,8

728,75

550

Fjällenskolan

0

-

-

Källtorpskolan

0,8

545

393,75

Kvarnskolan

0,2

1 680

1 160

0,9 (0,65)

387,8 (536,9)

193,3 (267,7)

Viksjöskolan

0,75

981,3

737,3

Engelska skolan
(fristående)
Vittra Jakobsberg
(fristående)

0,2

2 190

1 665

Kommunen
kommunalt
Kommunen
fristående
Björkebyskolan

Tallbohovskolan*

0,3

1 126,7

453,3

Program per vägledare

Studie- och
yrkesvägledare

Elever per vägledare

4,4

274 (289)

3

314

NA, TE

1,0

357

SA, BF, EK, ES

0,8

289

BA, EE, VF, Gy-särskola,
IMPRO, IMYRK

1,0

326

HA, IMPRE

0,2

145

IMSPR

1,4

186 (234)

Järfälla gymnasium

Järfälla gymnasium exkl.
IMSPR

