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Dialogmöte

Förvaltningen har under april månad genomfört dialogmöte på Järfälla gymnasium.
Förvaltningschef och verksamhetsledare har under tre dagar gjort lektionsbesök och
haft intervjuer med elever, förstelärare, arbetslagsledare, elevhälsoteam och personal
inom gymnasiesärskolan samt återkoppling till skolledning.
Förvaltningen har denna gång haft mer fokus på elevintervjuer med representation
från skolans samtliga program. Fokusområden har varit trygghet och arbetsro samt
hur enheten arbetar med bemötande och frågor kring kränkningar och mobbning.
Stor vikt har också lagts på frågor kring återkoppling till eleverna angående
utveckling av deras lärande och resultat.
Det är glädjande att eleverna i intervjuerna framför att man upplever att lärarna på
Järfälla gymnasium är bra och att återkopplingen i kurserna har förbättrats. Den
generella bilden efter genomförda intervjuer är att eleverna upplever ett bra klimat i
klassrummen, men att vissa platser på skolan är mer otrygga och att kränkningar,
mobbning och sexuella trakasserier har skett på skolan.
Trots att Järfälla gymnasium är en enhet som funnits i knappt två år och inom den
tiden även haft byte av rektor är förvaltningens bedömning att skolan har utvecklats
på ett positivt sätt inom flera områden. Strukturer och organisation är både till viss
del genomförda och under utveckling.
Naturligtvis finns det mycket kvar att genomföra och skolan har redan idag flera
processer igång. Förstelärarnas uppdrag gällande innehåll och arbetsform är under
utveckling. Elevhälsoteamet har under det senaste halvåret arbetat med att bygga upp
ett systematiskt arbetssätt och utveckla samarbetet.
Sportotek

Den första juni tillträder en samordnare för Järfälla Sportotek. Verksamheten
kommer att inrymmas i Kompetenscentrums lokaler och samlokaliseras med arbetet
med återbruk av möbler. Målsättningen är att verksamheten kommer att vara igång
efter sommaren.
Referensgruppen för Sportoteket, med representanter från barn-och ungdomsförvaltningen och kultur-, demokrati-och fritidsförvaltingen har arbetat med att ta
fram direktiv för verksamheten. Detta arbete kommer att vara klart i juni.
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