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Genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan
Förslag till beslut

1.

Förvaltningens förslag till genomförandeplan för Järfälla gymnasiums
inriktningsplan godkänns.

2.

Kompetensnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt återkomma
med uppföljning och eventuella revideringar av genomförandeplanen.

Ärendet i korthet

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.
Under våren 2016 fick också förvaltningen i uppdrag av nämndens ordförande att till
nämndens möte i september 2016 redovisa en genomförandeplan byggd på den
inriktningsplan som togs för Järfälla gymnasium.
Förvaltningen har tillsammans med rektor valt att beskriva genomförandeplanen
utifrån en tidsaxel med processerna. Genomförandeplanen är väldigt grov eftersom
omvärlden måste bevakas noga och enheten behöver kunna anpassa verksamheten
efter behov. Tidsaxeln beskriver enhetens processer inom de närmaste åren med
fokus på utveckling av program, inriktningar, marknadsföring och digitalisering.
Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2016-09-09
2. Inriktningsplan från nämnd 2015-11-11
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
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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.
Under våren 2016 fick också förvaltningen i uppdrag av nämndens ordförande att till
nämndens möte i september 2016 redovisa en genomförandeplan byggd på den
inriktningsplan som togs för Järfälla gymnasium.
Av genomförandeplanen ska det framgå hur Järfälla gymnasium ska arbeta de
närmaste åren med de prioriterade områdena från inriktningsplanen när det gäller
programutbud och lokalisering av dessa, utveckling av IKT (Informations- och
kommunikationsteknik) och entreprenöriellt lärande.
Värdegrundsarbetet och utvecklandet av lärprocesser är också viktiga delar vid
bildandet av en ny gymnasieskola för att skapa en bra skolkultur. Detta arbete
kommer att vara ett prioriterat område de närmaste åren.
GENOMFÖRANDEPLAN
Inledning

Förvaltningen har tillsammans med rektor valt att beskriva genomförandeplanen
utifrån en tidsaxel med processerna. Genomförandeplanen är väldigt grov eftersom
omvärlden måste bevakas noga och enheten behöver kunna anpassa verksamheten
efter behov. Genomförandeplanen innehåller också enhetens arbete med
marknadsföring.
Underlag för att ta fram denna genomförandeplan har bland annat varit KSL-rapport
kring programutbud och skolans nuvarande attraktiva program/inriktningar. Det har
också varit viktigt att ta hänsyn till Järfälla kommuns expansion och näringsliv samt
vilka kompetenser som finns i verksamheten när det gäller utveckling av
programutbudet.
Kort om processerna under hösten 2016

•

Uppstart av Järfälla gymnasium hösten 2016
Se rektors lägesrapport till nämnden.

•

1:1 datorer till samtliga elever
Från och med sista september 2016 har en ”en-till-en”-satsnings genomförts
på Järfälla gymnasium, dvs samtliga elever, från årskurs 1-3, har tilldelats en
dator eller likvärdigt beroende på behov (med undantag Preparand utbildning
och Språkintroduktion vars genomförandeplan har slutdatum i jan 2017).
Chromebooks har beställts via Caperio till merparten av eleverna. Elever på
teknikprogrammet och estetiska programmet tilldelas en PC som bättre möter
dessa elevers behov och skolans alla övriga elever tilldelas en iPad. Fokus för
hela satsningen ligger på skolutveckling snarare än den digitala satsningen,
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och verksamheten arbetar målinriktat för att knyta samman den röda tråden
mellan device, Vklass och GAFE för att nå ett ökat lärande.
•

Marknadsföring av Järfälla gymnasium
Se rektors lägesrapport till nämnden.

•

Utveckla innehåll och inriktning på Individuellt alternativ (IA)
Rektor har tillsammans med elevhälsan och studie- och yrkesvägledare tagit
fram ett förslag på inriktning på IA som riktas sig till två olika målgrupper av
elever. Målgrupperna är utagerande elever exempelvis med ADHD samt
ungdomar med problematik inom det psykologiska/sociala planet.

•

Utredning av inriktningar/profiler på TE inför HT17
Programlaget kommer tillsammans med ansvarig skolledare att se över de
befintliga inriktningar/profiler som idag erbjuds på teknikprogrammet som ett
led i att ansöka om ett 4:e år samt för att fortsätta vara ett attraktivt alternativ
för länets ungdomar.

•

Påbörja arbetet med att ansöka om ett 4:e år på TE, ansökan inne 15 okt
Den inriktning på ett 4:e år som skulle passa Järfälla gymnasium bäst både
beroende på placering i en av Sveriges mest expansiva kommuner, vad andra
gymnasieskolor i länet har fått tillstånd att starta och vilka kurser som idag
ges under de tre första åren på Järfälla gymnasium är utifrån vårt perspektiv
samhällsbyggande. En viktig del av elevernas utbildning under det fjärde året
är praktik på företag, företagen ska också finnas med i ansökan. Därför har ett
arbete påbörjats med att få kontakt med aktiva företag i Järfälla kommun
inom sektorn samhällsbyggande.
Från hösten 2018 ändras behörighetskraven till det fjärde året. Det innebär att
man måste ha godkänt i de inriktningskurser som finns på motsvarande
inriktning (samhällsbyggande och miljö) från de tre första åren på
teknikprogrammet. I dagsläget finns inte inriktningen samhällsbyggande och
miljö på Järfälla gymnasium. Planen är att redan erbjuda inriktningen till
hösten 2017 för de elever som började augusti 2016, fast inriktningen inte
fanns när de sökte. Flera av kurserna läser redan de elever som går
inriktningen design och produktutveckling profil arkitektur och design. Det
skulle innebära av de första ”egna eleverna” som skulle kunna söka till ett
fjärde år blir först till hösten 2019. Beviljas Järfälla gymnasium ett fjärde år
med start hösten 2017 måste en omfattande marknadsföring ske för att få
sökande från övriga gymnasieskolor i landet så att man till hösten 2018 då
nya behörighetskrav träder i kraft kan vara ett attraktivt alternativ för de som
gått de tre första åren på teknikprogrammet med inriktningen
samhällsbyggnad.

•

Utreda förutsättningar för idrottsprofil
Rektor utreder möjlighet att fortsätta utveckla idrottsprofil. I dagsläget finns
ett samarbete med Järfälla simsällskap om schemaanpassning för
elitsimmande elever på naturvetenskapsprogrammet och
ekonomiprogrammet.
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•

Fortbildningsinsatser inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
tex Vklass, GAFE, digitala lärresurser
En plan har upprättats med ett särskilt fokus under läsåret 2016/2017 att
fortbilda personalen i IKT och de digitala verktyg och resurser som kan
knytas samman för att leda elevernas lärande framåt. Fortbildningstillfällena
har olika fokus och spänner över olika svårighetsgrad, beroende på hur van
medarbetaren är med att använda digitala resurser.

•

Utredning av lokalbehov till HT19 i Jakobsberg
En viktig del i inriktningsplanen för Järfälla gymnasium är likvärdighet för
eleverna, det inkluderar också tillgången till lika bra och endamålsena
lokaler.
När Bas Barkarby står färdigt hösten 2019 och de högskoleförberedande
programmen flyttar till Barkarby lämnas stora delar av lokalerna i Jakobsberg
som ska fyllas med verksamheter. Enligt lokalförsörjningsplanen ska då alla
verksamheter (yrkesprogram, lärcentrum) som kompetensnämnden har i
Proffi-huset flyttas till de tomma gymnasielokalerna. Det behöver därför
utredas vilka verksamheter som ska flyttas var. Vad blir bäst för
verksamheterna och samtidigt så kostnadseffektivt som möjligt? Detta måste
utredas och till att börja med kommer förvaltningen själv göra detta med
hjälp av verksamhetsledare, lokalsamordnare och projektledare för Bas.
Eftersom kulturskolan idag delar lokaler i K-huset med gymnasiet behöver
även de delta i denna utredning. Som ett andra steg i utredningen kommer en
konsult användas för att kunna göra en lokalresursplanering kopplat till
kostnadsförslag för ombyggnationer.

•

Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS
Barkarby och lokalerna i Jakobsberg
Projektledaren fortsätter att träffa referensgruppen på samma sätt som under
våren. Arbetsgruppen som under våren arbetade med gymnasiets lokaler i Bas
Barkarby fortsätter under hösten. Byggprojektmöten för gymnasiet startar i
november så det kommer att planeras för ett aktivt deltagande framöver.
Eventuellt behöver ännu en grupp av personal skapas för att göra processen
med gymnasiets lokaler i Bas Barkarby så bra som möjligt. Samtidigt med
detta behöver en arbetsgrupp tillsättas som deltar i planeringen av
förändringarna av lokalerna i Jakobsberg.
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Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, beslutet kommer att beröra Järfälla kommuns och regionens ungdomar.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, den verksamhet som kommer att bedrivas på Järfälla gymnasium i
Barkarby och Jakobsberg har unga som målgrupp.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
I arbetet med att ta fram inriktningsplanen deltog elevrepresentanter.
Genomförandeplanens processer utgår från vad dagens och framtidens unga
väljer för utbildningar. Kartläggningar av ungdomars efterfrågan är en
förutsättning för att skapa en attraktiv gymnasieskola.

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Annika Ramsell

Rektor Järfälla gymnasium
Monika Fröberg

Projektledare BAS Barkarby
Carina Karlsson

Processer gymnasiets inriktningsplan
HT16

VT17
HT17

•Uppstart Järfälla gymnasium
•1:1 datorer till samtliga elever
•Marknadsföring av Järfälla gymnasium
•Utveckla innehåll och inriktning på Individuellt alternativ (IA)
•Utredning av inriktningar/profiler på TE inför HT17
•Arbeta med att ansöka om ett 4:e år på TE, ansökan inne 15 okt
•Utreda förutsättningar för idrottsprofil
•Fortbildningsinsatser inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik) tex Vklass, GAFE, digitala lärresurser
•Utredning av lokalbehov till HT19 i Jakobsberg
•Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

•Utreda möjlighet att i framtiden återstarta Restaurangprogrammet ev tillsammans med VUX
•Utreda möjlighet att i framtiden starta ett restaurangprogram inom gymnasiesärskolan och gymnasieskolan
•Fortsatta fortbildningsinsatser inom IKT och BFL (bedömning för lärande)
•Utveckla entreprenörskap på samtliga program, ge alla möjlighet att driva UF-företag som individuellt val
•Ritningar för BAS i Barkarby färdiga
•Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

•Start av ES – spets Bild och form (Illustration och grafisk kommunikation)
•Start av ny inriktning på IA
•Rapport till nämnden om restaurangprogram och eventuellt beslut
•Utreda möjlighet att starta ytterligare yrkesprogram och se över befintliga inriktningar
•Fortsatta fortbildningsinsatser inom IKT och BFL
•Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

VT18
HT18
VT19

• Rapport till nämnd om eventuellt nya yrkesprogram och
inriktningar
• Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande
BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

• Eventuell start av restaurangprogram (om beslut är taget)
• Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande
BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

• Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande
BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg
• Arbete med att planera flytten till Bas Barkarby

