
Minnesanteckningar från programråd för  
Datum: 2022-10-05 

Tid: 15.00-17.00 

Lokal: UJC Gottsunda, sal Myren 

Närvarande 

Christina Dolk – Lärlingsutbildningen, Linda Jornefelt - Grillska Gymnasiet, Senja Stiernman – 
Katedralskolan, Katarina Ljunggren Nilsson – Katedralskolan, Ingrid Holström – 

Utbildningsförvaltningen, Jon Wass – Uppsala yrkesgymnasiet Ekeby, Helena Ramqvist - 

Vuxenutbildning Uppsala kommun Utbildningsförvaltningen,  Kristoffer Motée - Vuxenutbildning 
Uppsala kommun, Anders Dahlström - Vuxenutbildning Uppsala kommun, Katrin Friestedt Lönngren - 
Vuxenutbildning Uppsala kommun, Astrid Östborn - Lärlingsutbildningen Ekeby, Dilsha Senay- 
Vuxenutbildning Uppsala kommun, Dima Sarsour – Utbildningsnämnden (S), Johannes Gustafsson – 

Grillska Gymnasiet, Jenny Mokhtari – Katedralskolan, Susanne Olofsson – Uppsala yrkesgymnasiet 

Ekeby, Sofia Ludén – UBF 

Mötespunkter 

Helena Ramqvist, enhetsrektor Vuxenutbildning Uppsala kommun, hälsar välkommen 

1. Presentation av mötesdeltagarna 

2. Val av mötessekreterare och justeringsman 

Ordförande: Kristoffer Moteie  

Sekreterare: Katrin Friestedt Lönngren  

Justerare: Kristoffer Moteie 

 

3. Genomgång av förra mötets protokoll 

 

4. Information från skolan/skolorna 

 

• elevantal: 

o UJC Gottsunda 120 elever 

o Grillska Gymnasiet 49 elever 

o Ekeby lärling 21 elever 

o Ekeby IMY 14 elever 

o Katedralskolan 72 elever 

• antal som tar yrkesexamen: 

o Grillska Gymnasiet, 90% 

o Katedralskolan, endast två elever som inte tog examen 

• allmänt om nuläget: 

o Grillska Gymnasiet har nu också fotbollsinriktning  

o Ekeby kommer att flytta från sina lokaler  

o Ekeby är på väg att på väg att inleda internationellt utbyte via Erasmus 



o Ekeby och Katedralskolan har ett samarbete där praoelever från åk 8 ska bli handledda 

av lärlingar och elever från Katedralskolan 

• skolans utrustning/maskinpark 

 

5. Lärlingsutbildning – specifika frågor 

Önskar samarbete med SYV 

Har tidigare besökt olika skolor för att berätta om lärlingsutbildningar 

 

6. Gymnasiesärskolan – specifika frågor 

Denna punkt ska tas bort till nästa möte 

 

7. Introduktionsprogrammen – specifika frågor 

Har en bredd av elever och från bland annat anpassad grundskola. 

Många anpassningar görs och fler elever upplevs ha en psykisk ohälsa 

 

8. Branschens förväntningar och krav  

• nyheter från branschen 

• behov av nyrekrytering inom branschen: 

o Vikande barnkullar i flera år framåt, inget behov av banskötare men det finns ett behov 

av förskollärare.  

o Det finns en pågående anställningsgaranti och det är möjligt att det fortfarande står 

barnskötare i kö för att få en tjänst via anställningsgaranti.  

o Eleverna verkar dock få jobb efter avslutad utbildning. Gällande elever från 

Katedralskolan får cirka en tredje del jobb och många går vidare till högre studier. 

Gällande elever från vuxenutbildningen har det visat sig vid en undersökning att 65% 

fått jobb inom utbildningsområdet.  

o Få elever verkar få fasta jobb utan de flesta verkar få vikariat.  

o 30% av förskolorna är fristående. Även där får de flesta av de före detta eleverna 

vikariat.  

• behov av yrkesutgångar 

9. APL-frågor 

• Information från APL-samordnare: 

o Sofia Ludén berättar om en ny metod för att få in APL-platser vilket gjort att fler platser 

kommer in god tid före elevernas APL-perioder.  

o Emellanåt ligger APL och VFU parallellt. Sofia undersöker om VFU-studenter skulle 

kunna vara handledare åt APL-elever.  

o APL-samordnarna har även ett kontaktnät utanför kommunen.  

 

• innehållet i undervisningen på arbetsplatsen 

• bedömning och betyg: 

o Ökade karv på anpassningar 

o Handledare på förskolor tar gärna emot information om eleven i förväg för att lättare 

kunna hjälpa eleverna att nå APL-målen. 

• handledarutbildning: 

o Kommer tidigast att ges under höstterminen -23 

10. Marknadsföringsaktiviteter 



• öppet Hus på skola 

o Öppna hus kommer att hållas så som före pandemin 

• besöksdagar på gymnasieskola/PRAO på gymnasieskola  

• gymnasiemässa 

o I nu läget kan det vara försent att göra anmälningar 

• Yrkesexpo 

o Förslag om att det borde ligga i åk 8 

• yrkes-SM 

• sociala medier 

• branschtidningar 

• annan yrkesinformation 

• Förslag på yrkesambassadörer som besöker högstadieskolor 

 

11. Behov av fortbildning för skolpersonal inom branschområdet 

• Utbildning i Socialt arbete 1 

o Malin Tillenius Frisk, kurator UJC, skulle eventuellt kunna hålla i en föreläsning i socialt 

arbete, Helena Ramqvist tar reda på om detta är en möjlighet. 

• Utbildning om diagnoser och anpassningar 

 

12. Övriga frågor 

• Kan APL- handledare få ekonomisk ersättning, eller annan kompensation för sin ökade 

arbetsbelastning? 

• Nästa gång pratar vi om möjligheten att läsa 2700 p, hur jobbar vi vidare med detta?  

• Önskemål om att bjuda in SYV till nästa programråd. 

• Önskemål om att bjuda in APL-samordnare för vårdplatser till nästa programråd 

  

13. Nästa möte 

• Nästa möte hålls på Ekebyskolan 1 mars kl. 15-17. 
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