TJÄNSTESKRIVELSE

1 (5)

2016-10-24
Kompetensnämnden
Dnr. Kon 2016/105

Angående förslag till remissvar gällande motionen
”Arbetslinjen in i gymnasieskolan”
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1

Kompetensnämnden godkänner kompetensförvaltningens förslag till remissvar
och överlämnar det till kommunstyrelsen i Järfälla kommun.

Ärendet i korthet

Cecilia Löfgreen (M) har inkommit till kommunfullmäktige med motionen
”Arbetslinjen in i gymnasieskolan”. Motionen har lämnats till kompetensnämnden
för beredning.
I motionen yrkar Moderaterna på att kompetensnämnden ska få ett antal
uppdrag som syftar till att stärka upp kopplingen mellan skola och arbetsliv.
Kompetensförvaltningens samlade bedömning är att mycket av det som föreslås i
motionen sker redan idag och är på gång inom Järfälla gymnasium och Järfälla
vägledningscentrum. Inom ramen för läroplan och programmål har skolan uppdrag
att arbeta med moment som stärker kopplingen mellan skola och arbetsliv.
Inriktningsplanen för Järfälla gymnasium berör i många punkter vikten av ett nära
samarbete mellan skola och arbetsliv.
Utifrån detta bedömer förvaltningen att förslagen i motionen inte i nuläget behöver
utredas vidare eller ges som uppdrag till kompetensnämnden, och att motionen bör
lämnas utan åtgärd.
Handlingar

1
2
3
4

Tjänsteskrivelse: Angående förslag till remissvar gällande ”Arbetslinjen in i
gymnasieskolan”.
Motion: Arbetslinjen in i gymnasieskolan.
Remiss: Arbetslinjen in i gymnasieskolan.
Förslag till remissvar: Gällande motionen ”Arbetslinjen in i gymnasieskolan”.

Kompetensförvaltningen
Kompetensförvaltningen kansliet
Annika Ramsell, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Telefon: 08-580 283 80 (direkt) 070-002 70 70 (mobil)
Fax: 08-580 287 89

Besöksadress: Vasaplatsen 11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: Kompetensnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Redogörelser och analyser

Cecilia Löfgren (M) har inkommit till kommunfullmäktige med motionen
”Arbetslinjen in i gymnasieskolan”. Motionen har lämnats till kompetensnämnden
för beredning. I motionen yrkar Moderaterna på att kompetensnämnden får följande
uppdrag, som syftar till att stärka upp kopplingen mellan skola och arbetsliv:









Införa praktik på alla nationella program vid Järfälla gymnasieskola.
Införa praktik vid högskola och universitet vi de studieförberedande
programmen
Säkerställa att samtliga nationella program vid Järfälla gymnasieskola erbjuder
eleverna möjlighet att starta, driva och avsluta ett företag likt Ung
Företagsamhet.
Samla alla studie- och yrkesvägledare inom en enhet.
Säkerställa att alla elever vid Järfällas gymnasieskola erbjuds ett studie- och
yrkesvägledarsamtal varje år.
Säkerställa att studie- och yrkesvägledarna arbetar aktivt med lärarna så att
studie- och yrkesvägledningen blir en naturlig del i alla ämnen.
Genom Järfälla vägledningscentrum följa upp alla Järfällaungdomar som läser
vid gymnasiet samt vid behov erbjuda samtal.

Inför praktik på alla nationella program vid Järfälla gymnasieskola
Vid Järfälla gymnasieskola sker idag praktik inom det Samhällsvetenskapliga
programmet. Det har också påbörjats en diskussion om att införa praktik inom det
ekonomiska programmet. Svårigheten med praktik inom dessa program är dels att
det inte går att ersätta undervisningstid med praktiktid, vilket innebär att den
garanterade undervisningstiden måste tryckas in under färre veckor. Och dels behövs
det stora personalresurser för att anordna, följa upp och utvärdera praktikplatser.
Järfälla gymnasium stärker upp kopplingen mellan skolan och arbetslivet genom att
vara Amnestyskola, samarbeta med Utrikespolitiska institutet, göra studiebesök och
ta in gästföreläsare.

Införa praktik vid högskola och universitet vid de studieförberedande programmen
Lärarna vid Järfälla gymnasium arbetar idag med högskole- och
universitetskontakter. Som ett exempel har ett antal elever under de senaste veckorna
medverkat i Forskardagarna. Järfälla gymnasium samarbetar bl.a. med Konstfack och
Södertörns högskola

Säkerställa att samtliga nationella program vid Järfällas gymnasieskola erbjuder
eleverna möjlighet att starta, driva och avsluta ett företag likt Ung Företagsamhet.
Järfälla gymnasium erbjuder idag möjlighet för studerande på olika program att
studera Ung Företagsamhet. Järfälla gymnasium har sedan flera år drivit ett aktivt
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arbete med Ung Företagsamhet. En av skolans lärare blev för några år sedan utsedd
till årets UF-lärare och Mälargymnasiet blev i år utsedd till Länets UF-skola.
Kompetensnämnden har i sin inriktningsplan för Järfälla gymnasium givit ett tydligt
uppdrag till rektor att skolans verksamhet ska präglas av ett entreprenöriellt lärande.
Arbetet med Ung Företagande kan förhoppningsvis utvecklas ytterligare så att fler av
de studerande från skolans olika program vill delta i denna verksamhet.

Samla alla studievägledare inom en enhet
Järfälla vägledningscentrum har idag studie- och yrkesvägledare inom
vuxenutbildningen och för ungdomar. Vägledningen inom ungdomsteamet arbetar
med obehöriga elever som söker till introduktionsprogram, ”Unga på gång” som är
kommunens aktivitetsansvar samt ”Unga vuxna på gång” som är uppsökande och
vägledande verksamhet för gruppen 20-24 år.
Järfälla vägledningscentrums ungdomsteam arbetar i nära samarbete med
Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen med denna målgrupp genom projektet
”Ung Komp”.
Tidigare utbildningsnämnden gjorde en utredning som tittade på möjligheterna att slå
samman skolornas vägledning med Järfälla vägledningscentrum. I uppdraget låg
också att utreda hur vi kunde knyta vägledningen inom utbildningsnämnden närmare
grundskolorna och förstärka vägledningen inför gymnasievalet.
Utredningen bidrog till att nuvarande kompetensnämnden och barn-och
ungdomsnämnden fick medel för en samordnande studie- och
yrkesvägledningsresurs som ska utveckla vägledningen och övergången mellan
grundskola och gymnasiet. Samordnande Studie-och yrkevägledare är nu anställd på
Järfälla vägledningscentrum.
Utredningen visade också på olika svårigheter med att samla all vägledningsresurs
centralt. Behovet av vägledning nära eleverna är stort och det uppdrag som idag
åligger rektor att inkludera alla personal på en skola att arbeta med dessa frågor.
Studie- och yrkesvägledningen på skolan behöver arbeta tillsammans med lärare och
skolledare för att förbereda eleverna för arbetslivet och val inför framtiden.

Säkerställa att alla elever vid Järfällas gymnasieskola erbjuds ett studie- och
yrkesvägledarsamtal varje år
Kompetensnämnden har idag som ett av sina mål att alla elever på Järfälla
gymnasium ska erbjudas ett vägledningssamtal varje år. På en av de tidigare tre
enheterna är målet uppfyllt, och målsättningen är att målet kommer att vara helt
uppfyllt nästa år för Järfälla gymnasium.
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Säkerställa att studie- och yrkesvägledarna arbetar aktivt med lärarna så att studieoch yrkesvägledningen blir en naturlig del i alla ämnen
Förvaltningens bedömning är de statliga styrdokumenten är mycket tydliga på att
detta arbete ska ske inom skolans verksamhet och att rektor är ansvarig för att all
personal bidrar i detta arbete.
Kompetensnämndens inriktningsplan för Järfälla gymnasium är också mycket tydlig
med att skolan ska arbeta i nära samarbete med näringsliv och högskola för att främja
elevernas kunskaper om vilka vägar och möjligheter som finns efter
gymnasiestudierna.

Genom Järfälla vägledningscentrum följa upp alla Järfällaungdomar som läser vid
gymnasiet samt vid behov erbjuda samtal
Det pågår en diskussion och ett arbete inom KSL och den gemensamma gymnasieregionen om att säkerställa bra rutiner i kommunerna för att följa upp sina egna
elever i andra kommuner. Det behöver utarbetas gemensamma rutiner för närvaro
och avhopp samt uppföljning av vilka åtgärder skolan har vidtagit för att stödja
eleven i sina studier. Det är viktigt att dessa elever får studie- och yrkesvägledning på
den skola som de studerar på.
Idag har vi dock, tack vare uppföljningsmodulen i Ungdom- och elevdatabasen
(UEDB), en bättre kontroll på de elever som lämnar gymnasieskolan och går in i det
kommunala aktivitetsansvaret.
Förvaltningens uppfattning är att det kan göras mer när det gäller uppföljning av
elever utanför kommunen men då behövs ytterligare resurs för detta i form av studieoch yrkesvägledare. Det finns idag inte, inom ramen för Järfälla vägledningscentrums uppdrag, möjlighet att göra en mer aktiv och förebyggande uppföljning
som kunde bidra till tidigare stöd och årgärder i de fall detta behövs.

Barnkonsekvensanalys

De frågor som motionären tar upp har stor påverkan på barn och ungdomar. Det är av
stor vikt att våra barn och ungdomar får rätt förutsättningar för att göra välgrundade
val till vidare studier och för inträde på arbetsmarknaden.
De frågor som besvaras i motionen har direkt påverkan på elevernas arbete under
deras skoltid. Det är också områden som är reglerade i lag, och därför viktiga att de
följs upp att de blir utförda.

Slutsatser

Kompetensförvaltningens uppfattning är att mycket av det som föreslås i motionen
görs redan idag, eller är på gång inom Järfälla gymnasium och Järfälla
vägledningscentrum.
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Järfälla gymnasium ska erbjuda varje elev ett vägledningssamtal per år, och det
kommer att ske. Ung Företagsamhet är en väl utbyggd verksamhet inom Järfälla
gymnasium, och elever från olika program erbjuds möjlighet att delta i detta.
Vidare anser förvaltningen att utredning har genomförts, när det gäller att samla alla
studie- och yrkesvägledare inom Järfälla vägledningscentrum. Utredningen visade
bl.a. på vikten av att studie- och yrkesvägledare finns nära eleverna och lärarna, som
också ska delta i studie- och yrkesvägledande arbete.
En studie- och yrkesvägledare har anställts för att vara samordnande mellan
grundskolans studievägledning och gymnasieskolan.
Inom ramen för läroplan och programmål har skolan tydligt uppdrag att arbeta med
moment som startar kopplingen mellan skola och arbetsliv. Det är reglerat i lag och
är därmed ett uppdrag som skolan måste arbeta med.
Förvaltningens bedömning är att motionens förslag inte i nuläget behöver utredas
vidare eller ges som uppdrag till kompetensnämnden

…………………………
Annika Ramsell,
utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Expedieras

Kommunstyrelsen
Diariet

