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Kompetensnämnden
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Lägesrapport om arbetet med inriktningsplan för Järfälla gymnasium,
november 2016
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
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.
En genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan beslutades på
kompetensnämndens sammanträde den 28 september 2016. Den planen kommer att
följas upp med lägesrapporter till kompetensnämnden kontinuerligt, detta är den
första.
Lägesrapport för hösten 2016

•

Uppstart av Järfälla gymnasium hösten 2016
Fyra biträdande rektorer har rekryterats; Mariella Augustsson från tidigare
Mälargymnasiet, Birgitta Linderoth från Sjödalsgymnasiet, Robert Lundberg
från Skolverket och Tor Svensson från Upplands-Brogymnasiet. Tor
Svenssons anställning börjar den 1 december, de andra är redan i tjänst.
Värdegrundsarbetet och utvecklandet av lärprocesser är viktiga delar vid
bildandet av en ny skola. Fokus under höstens arbete har varit att
implementera modell för systematiskt kvalitetsarbete, påvisa hur
kvalitetsrapporter, arbetsplaner, verksamhetsberättelse, utvärderingar och
analyser hänger ihop eftersom det finns olika mått av erfarenheter bland
medarbetarna. Skolan arbetar även med att få en samsyn kring värdegrund,
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arbetsrutiner och förhållningssätt till verksamhetens innehåll. Skolledningen
och studie- och yrkesvägledarna har ägnat mycket tid till att samtala med
enskilda elever och vårdnadshavare om tidigare studieresultat, korrigera
studieplaner och sätta in stödinsatser inom vissa program. Arbetet har
underlättats tack vare stort stöd och hjälp av undervisande lärare. Enheten har
även arbetat med att hitta ett gemensamt förhållningssätt till hur vi ska
bemöta och hantera hög frånvaro bland eleverna.
Se även rektors lägesrapport till kompetensnämnden 28 september 2016.
•

1:1 datorer till samtliga elever
Enheten saknar fortfarande datorer till eleverna inom Språkintroduktion. De
är beställda och genomförandeplanen följs som planerat. Implementeringen
har gått över förväntan undantaget i några av yrkesprogrammens lokaler där
accesspunkterna förefaller behöva utökas.

•

Marknadsföring av Järfälla gymnasium
Järfälla gymnasium deltog i Gymnasiemässan i Älvsjö 20-22 oktober.
Veckan därefter hade skolan ett välbesökt öppet hus. Enheten har annonserat
i Gymnasieguiden, gymnasium.se, Mitt I i Järfälla och angränsande
kommuner. Riktade Facebook-kampanjer är genomförda och skolan har varit
aktiv på Instagram.
Se även rektors lägesrapport till kompetensnämnden den 28 september 2016.

•

Utveckla innehåll och inriktning på Individuellt alternativ (IA)
En av de planerade inriktningarna på IA måste tidigareläggas då det finns fem
Järfällaungdomar som är i akut behov av placering. Rekrytering pågår av
personal. Målgruppens behov av personal ligger i linje med behov på
gymnasiesärskolan.

•

Utredning av inriktningar/profiler på TE inför HT17
Inriktningar/profiler inom teknikprogrammet ses över av programlaget under
ledning av en biträdande rektor, Robert Lundberg. Arbetet beräknas vara klart
under november månad.

•

Påbörja arbetet med att ansöka om ett 4:e år på TE, ansökan inne 15 okt
Ansökan skickades in den 14 oktober och besked kommer från Skolverket i
mitten av december 2016.
Flera företag är intresserade av ett samarbete med Järfälla gymnasium, som
att erbjuda apl-platser och deltagande i lokalt programråd. Nämnas kan
företagen Skanska, Järntorget, VT Construction, Serneke och Einar Mattsson.
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•

Utreda förutsättningar för idrottsprofil
Samtal pågår med en verksamhetsledare för idrottsutveckling inom
Stockholms Idrottsförbund.

•

Fortbildningsinsatser inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik)
tex Vklass, GAFE, digitala lärresurser
9 superusers i Vklass har hållit i fem olika utbildningstillfällen för
medarbetarna och Caperio har hållit utbildning i GAFE för skolledare och en
grupp lärare med representanter från samtliga program.
Flera ämnesgrupper har visat intresse för digitala läromedel. Just nu pågår ett
arbete med att inventera och utvärdera det som finns på marknaden.
Skolledningen har träffat en representant för Gleerups läromedelsförlag som
är intresserade av att Järfälla gymnasium blir pilotskola för digitala läromedel
på samma sätt som några grundskolor i kommunen.

•

Utredning av lokalbehov till HT19 i Jakobsberg
En styrgrupp (KOF och KDF) för förändring av lokalerna i Jakobsberg har
träffats ett antal gånger under hösten och olika utredningar pågår om framtida
lokalbehov. En grupp lärare från yrkesprogrammen kommer under december
göra studiebesök på Fredrika Bremergymnasiet som har nybyggda lokaler för
ungefär samma yrkesprogram som finns på Järfälla gymnasium.
Restaurangköket står inför en nödvändig och snar omfattande renovering.
Diskussioner pågår om dimension av köket då skolans behov är mindre än det
behov som finns i kommunens beredskapsplan.

•

Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande Bas Barkarby
och lokalerna i Jakobsberg
Referensgruppen har under hösten varit delaktig i beslut som rör hur
personalen ska få möjlighet till delaktighet i processen kring gymnasiets
lokaler i Bas Barkarby.
Arbetsgruppen har börjat förbereda sig för arbetet som börjar sista veckan i
november som rör planlösningen för gymnasiet. Inredningsarkitekter kommer
att tillsammans med arbetsgruppen också jobba med färgsättning av
gymnasiets lokaler i Bas Barkarby.
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