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Dialogmöte på Järfälla gymnasium

Under tre dagar, 23-25 april, genomfördes årets dialogmöte på Järfälla gymnasium.
Förvaltningen genomför dialogmöten som en del av huvudmannens ansvar för
Järfälla gymnasium. Enligt skollagen (2010:800, kap. 4 3-4§§) ska varje huvudman
inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa
upp och utveckla utbildningen. Dialogmötet genomfördes av undertecknad och verksamhetsledare Monika Fröberg. Första dagen bestod i ett antal lektionsbesök, dag två
av intervjuer med elever från samtliga program och sista dagen av intervjuer med
olika personalgrupper. Sista dagen avslutades med återkoppling till skolledningen.
En stor positiv förändring mot förra året är att elevgruppernas uppfattning om dålig
stämning i korridorer och café har ändrats till det bättre. Elever som gått flera år på
skolan beskriver att det skett en stor förbättring, vilket kan ses mot bakgrund av det
intensiva arbetet med trygghet och studiero som Järfälla gymnasium bedriver. De
ombyggnationer som genomförts för att förbättra tryggheten har även påverkat vissa
områden positivt.
Eleverna var överlag väldigt positiva över att gå på Järfälla gymnasium och tycker att
de får en bra utbildning. På grund av svårigheten att hitta behöriga vikarier vid långvariga sjukskrivningar har ett antal klasser drabbats lite extra under detta läsår.
Skolledningen är väl medveten om detta och har dialog med eleverna om hur man
löser detta på bästa sätt med hänsyn till undervisningstiden de ska ha enligt timplanen.
Avtal om lärarutbildningen i samverkan inom stockholmsregionen

Länets kommuner och lärosäten är överens om att lärarutbildningen är en gemensam
angelägenhet och att en lärarutbildning av hög kvalitet bidrar till att göra Stockholmsregionen till en attraktiv region att utbilda sig i och arbeta i. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) genomförs hos skolhuvudmännen och den
regleras i ett samverksamhetsavtal som togs fram inför 2012.
Sedan 2017 har ett samarbete bedrivits mellan representanter från kommuner,
Storsthlm och berörda lärosäten, i syfte att ta fram ett nytt samverkansavtal med start
den 1 januari 2019 och tills vidare.
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Järfälla kommun, kompetensnämnden och barn- och utbildningsnämnden, har nu
godkänt det nya avtalet med en reservation som innebär att kommunen inte kan
VFU-placera lärarstudenter från lärosäten i Stockholms län i första hand. Det beror
på att Järfälla kommun även har ett samverkansavtal med Uppsala universitet samt
att kommunen även tar emot lärarstudenter som läser på distans och bor i kommunen.
Sökande till gymnasieskolan till läsåret 2019/20

Årets sökandeprocess till gymnasieskolan pågår för fullt med en omvalsperiod där ca
30-40% av de sökande brukar göra ett omval. Omvalsperioden slutar den 15 maj och
de sökande får besked om antagning den 1 juli.
Från Järfälla kommun söker i år ca 1100 elever gymnasieplats, vilket är ca 100 färre
än förra året. På nämndens sammanträde den 28 maj kommer de senaste sökandesiffrorna att presenteras. Under hösten kommer kompetensnämnden sedan att ta del
av förvaltningens årliga rapport om resultatet från antagningen.
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