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Utbildning- och arbetsmarknadsdirektörens rapport
Inriktningsplanen för Järfälla gymnasieskolor
Processen kring den nya inriktningsplanen för Järfälla gymnasieskolor påbörjades
direkt efter årsskiftet. Rekrytering av ny rektor pågår. Förhandling med de fackliga
organisationerna kring organisation och rektorstjänst är genomförd och en samverkan
kring annons har också genomförts. Arbetet med annons är nu i slutfas och direktupphandling med rekryteringföretag har inletts.
Processen med att involvera personalen i den planering som ska ligga till grund för
utveckling av Järfälla gymnasieskolor har påbörjats. En referensgrupp med representanter från skolorna med syfte att vägleda och stödja förvaltningen när det gäller att
involvera personalen och skapa arbetsforum för olika uppdrag under arbetet med
inriktningsplanen har startats och börjat arbeta tillsammans med projektledaren. Arbetsgrupp har också bildats och kommit igång med utveckling av funktionsprogram
för Barkarby.
Förvaltningen har även träffat elevråden och informerat om inriktningsplanen.
Elevråden har lämnat synpunkter på de brev som kommer att gå ut till alla elever på
våra gymnasieskolor. Ytterligare träffar kommer att planeras in för att involvera eleverna i processen kring inriktningsplanen.

Samordnad studie-och yrkesvägledartjänst
Barn- och ungdomsnämnden (BUN) och KON fick i budget medel till en studie-och
yrkesvägledartjänst med inriktning att vara samordnande mellan grundskolans och
gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning. Tjänsten kommer att förläggas till
Järfälla vägledningscentrum och rekryteringsprocessen är påbörjad.

Ansökan om utbildning med inriktning Bild och formgivning på Mälargymnasiet
Mälargymnasiet har lämnat in en ansökan till Skolverket om att få anordna en riksrekryterande utbildning inom Bild och formgivning. Skolverkets beslut kommer i slutet
av sommaren. Mälargymnasiet har ingått ett samarbetsavtal med Konstfack och har
även påbörjat ett samarbete med Mälardalens högskola.
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Det inte är lätt att få en riksrekryterande utbildning beviljad men skolan och förvaltningen hoppas på det bästa då bedömning är att skolan har personal som har kompetens för inriktningen och som också har lagt ner ett stort arbete på ansökan tillsammans med skolledningen.
Ny Lärportal
Kompetensförvaltningen har tillsammans med Barn-och ungdomsförvaltningen upphandlat en ny lärportal som kommer att ersätta den skolwebb skolorna har idag. Vår
nya lärportal är Vklass som kommer att vara i drift efter sommaren. Under våren
kommer arbetet med implementering att ske bl a genom att några enheter utses att
vara pilotskolor.
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