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Lärandeberedningen 2018-04-26
1. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar – inget att tillägga.
2. Besök av Johan Malmberg, Marina Palm och Nicole
Söderström angående beredningens förslag till Arbetsmarknadsstrategi
Johan Malmberg lämnade sina synpunkter på vårt förslag till strategi:
Anställningsbarhet – Saknar kopplingen till högre utbildning utifrån vad
som krävs för arbetsmarkanden. Johan lyfter också upp att kost och fritid är
viktiga ur ett folkhälsoperspektiv.
Arbetsmarknadskunskap – Förväntningar som ställs på ungdomarna vid
praktik och arbete måste vara klara för dem. Även arbetsmarknaden behöver
anpassa sig till målgruppen vad det gäller krav och förväntningar som kan
ställas på ungdomarna utifrån ålder och mognad.
Arbetsmarknadsråd – Förslag att ändra ordet ”råd” till kompetensforum. I
andra meningen bör uttrycket i texten ändras till ”gymnasieskolorna” istället
för att gymnasieskolan och CNG står var för sig vilket ger fel signal. Sista
meningen om vuxenutbildningen bör tydliggöras vad som menas med en
miljö som kännetecknas av tydliga delmål och strukturer.
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Marina palm lämnade sina synpunkter på vårt förslag till strategi:
Anställningsbarhet – Det är svårt att motivera eleverna att söka till yrkesprogram. Fler elever söker ett högskoleförberedande gymnasieprogram men
klarar sin utbildning med medelmåttiga betyg vilket inte räcker för att
komma till nästa nivå. Den psykiska ohälsan är störst bland flickorna. Det är
fler pojkar än flickor som inte når kunskapsmålen. Detta jobbar skolan ständigt med.
Arbetsmarknadskunskap – Prao ska in i skolan igen vilket är positivt. Arbetet med prao är i planeringstadiet. Det finns möjlighet att även praoa på
gymnasieprogram och CNG har redan hört av sig och visat intresse. Det är
viktigt med omvärldskunskaper tidigt i åldrarna. Ansvaret att jobba med
detta ligger på alla i skolan, att prata om framtiden, framtida yrken och motivera eleverna. Skolan behöver jobba bredare och göra mer studiebesök för
att öka medvetenheten hos eleven att hitta rätt val av utbildning. Det är bra
om skolan förbereder eleverna inför jobbmässan genom att jobba med det i
skolan innan så de vet vad den innebär.
Arbetsmarknadsråd - Det är en utmaning att matcha elevernas ansökningar till gymnasieprogram mot arbetsmarknadens behov.
Nicole Söderström lämnade sina synpunkter på vårt förslag till strategi:
Anställningsbarhet – Det behövs en tydligare samverkan mellan skola och
socialtjänsten gällande den psykiska ohälsan och använda all kunskap som
finns hos skolpersonalen om eleven. Skolans och socialtjänstens insatser
behöver samordnas för att förebygga psykisk ohälsa. Mer individanpassade
satsningar behövs.
Arbetsmarknadskunskap – Alla ungdomar som går åk 1 och åk 2 på gymnasiet erbjuds feriearbete under tre veckor på sommarlovet. Ca 200 ungdomar är i arbete varje sommar. Det finns även 20 st riktade ferieplatser. Syftet
är att få testa på ett arbete, få inblick i vad arbetet innebär och bli mer anställningsbar. Det behöver bli tydligare för eleverna vilken bredd av yrken
och inriktningar som finns.
Arbetsmarknadsråd - Handledare för feriearbete, prao och praktik behöver
samordnas.
3. Utformning av beredningens text
Texten till genomförande av uppdraget har skrivits av Ingrid Westlund och
Monica Brodén och är utskickad till alla i beredningen för synpunkter. De
jobbar vidare med analysdelen. Ylva Svensson jobbar med bakgrundstexten.
Uppgifter till nästa möte:
-

Läsa genomförande av uppdraget.

-

Granska om det är något i strategin som inte nämns.
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4. Övriga frågor
Nästa möte är 30/5 kl. 9:00–12:00. Mötet förlängs till kl. 12:00 för arbete
med texten. Anna Karlsson, Christina Björnelf och ev. Kristina Lohman
kommer för att lämna sina synpunkter på beredningens förslag till strategi.

Vid anteckningarna
Åsa Aktner

