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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Protokoll programråd Barn- och 
fritidsprogrammet  
 

Datum: 20 april, 2022 

Plats: Klassrum 401, Grillska Gymnasiet Uppsala 
Tidtagare: Henning Hedman  

   

1. Varsågoda att ta fika och mötets Öppnande och syfte – Ingrid 
Holström (10)  

1. Utbildningsnämnden fattade beslut om att arbeta med:   

1. Yrkesprogrammens attraktivitet  

2. Tidigare studie- och yrkesvägledning  
3. Yrkeslärarnätverk  

4. Lärlingsråd  
5. Programråd.  

2. Programråd - utredningsuppdrag. Syftet att utveckla branschernas 
engagemang och närvaro samt utbildningsnämndens engagemang 
och närvaro.   

3. Pilotprojekt på 2 år: starta där samtliga skolenheter inom 
ungdomsgymnasiet och vuxenområdet samverkar.   

2. Presentation av mötesdeltagarna  

1. Namn, roll/uppdrag, förväntningar  
1. Christina Dolk - Lärlingsutbildningen  

2. Anna Pahnke – Grillska Gymnasiet   
3. Johannes Axelsson Fisk – 

Elevrepresentant Grillska Gymnasiet  
4. Linda Jornefelt - Grillska Gymnasiet  

5. Senja Stiernman - Katedralskolan  

6. Katarina Ljunggren Nilsson – Katedralskolan  
7. Ingrid Holström - Utbildningsförvaltningen  
8. Jon Wass – Uppsala yrkesgymnasiet Ekeby  

9. Henning Hedman – Grillska Gymnasiet  
10. Helena Ramqvist - Vuxenutbildning Uppsala kommun  
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11. Kristoffer Motée - Vuxenutbildning Uppsala kommun  

12. Anders Dahlström - Vuxenutbildning Uppsala kommun  
13. Katrin Friestedt Lönngren - Vuxenutbildning Uppsala 

kommun  
14. Malin Adner – Grillska Gymnasiet  

15. Stefan Nilsson - Lärlingsutbildningen Ekeby   
16. Astrid Östborn - Lärlingsutbildningen Ekeby   
17. Ann-Charlotte Björk - VFU-student – Grillska Gymnasiet   

3. Val av mötessekreterare och justerare  

Ordförande: Johannes Gustafsson, programansvarig BF, Grillska Uppsala   

Protokollskrivare: Malin Adner   
Justerare: Johannes Gustafsson  

4. Genomgång av förra mötets protokoll  

5. Information från skolan/skolorna, 5 minuter per skola   

• elevantal, antal per inriktning, avhopp, byten  

o Katedralskolan har 74 elever  
o Ekeby åk3: 11 elever åk2: 6 elever åk1: 9 elever, IMY har 16 elever  

o Vuxenutbildningen i Gottsunda: 150 elever  

o Grillska gymnasiet: åk1: 8st åk2: 18st åk3 10st   

• antal som tar yrkesexamen från utbildningen  
o Katedralskolan nästa alla får en yrkesexamen.   

o Grillska gymnasiet: 71 fick en yrkesexamen läsåret 20/21  
• allmänt om nuläget på skolan/skolorna  

o Katedralskolan: Inriktning: pedagogisk och sociala 
inriktningen. Samarbete med Uppsala universitet och 
förskoleutbildningen  

o Lärlingsutbildning Ekebyskolan: Inriktning: Pedagogiska och 
sociala inriktningen. Lärlingsklasser tillsammans med andra 
yrkesprogram. IMY utbildning. Arbetar med mycket med APL.   

o Vuxenutbildningen i Gottsunda: Inriktning: pedagogiska och sociala 

inriktningen. Valideringsutbildning för personer som har tidigare 

yrkeserfarenheter.   
o Grillska Gymnasiet: Inriktning: Fritid och hälsa - träning och 

ledarskap 
o Information från elevrepresentanterna  

▪ Johannes Axelson Fisk från åk 3 på 

Grillska gymnasiet presenterar programmet och hur APL 
fungerar.   

• Skolans utrustning  

6. Lärlingsutbildning – specifika frågor  

1. Viktigt att arbeta tillsammans och inte konkurrera om APL-platser.  
2. Utmaningar med den informationen som kommer från studie- och 

yrkesvägledningen på grundskolorna. Ett projekt igång med 
information till studie- och yrkesvägledningen.   

3. Lärlingsanställning som fortfarande går i skolan.   
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7. Introduktionsprogrammen IMA och IMY– specifika frågor 

1. Ny utbildningsform.  

2. Lärlingsliknade former av utbildningen   
8. Branschens förväntningar och krav. Närvarade inte på mötet. Arbetar 

för att få branschen att närvara på mötena framöver.   
• nyheter från branschen  

• behov av nyrekrytering i branschen  
• behov av yrkesutgångar  

o Utgång barnskötare; bilden är att det inte finns ett så stort behov av 

barnskötare. Vuxenutbildningen har gjort uppföljning och 50% har 
fått en anställning inom branschen. Katedralskolan, Ekebyskolan 

och Grillska gymnasiet är det flera som arbetar inom branschen.    

Brain Break – rundvandring på skolan  

9. APL-frågor  

• innehållet i undervisningen på arbetsplatsen  
o Vuxenutbildningen: APL samordnare från kommunen ordnar 

platserna. Träffar handledarna via Teams innan eleverna går ut på 

APL. Får APL platser sent och det har varit svårt att få till träffar 

innan eleverna APL period börjar.   
o Katedralskolan: APL samordnare från kommunen ordnar platserna. 

Eleverna får åka och besöka sin APL plats. Handledarna kommer in i 

mitten av APL-perioden till skolan. Bestämt datum från början. Har 

samtal om bedömning och anpassningar utifrån 

informationshäftet.  

o Grillska gymnasiet: Utmaning med att branschen för inriktningen är 
splittrat och det är svårt att få till handledarträff.   

o Anpassningar för eleverna: Allt fler anpassningar görs inför APL.   

• bedömning och betyg  
o Progression i bedömningen från åk1, åk2 till åk3 som görs av 

handledarna men ansvariga lärarna ansvarar för 
betygssättningen.    

o På Grillska gymnasiet läggs inte bedömning på handledarna utan 

det är i specifika kurser på programmet som ansvarar för 

bedömningen.   
• Handledarutbildning  

o Skolverkets handledarutbildning, två träffar. Utbildningen har 

fungerat bra.  
o Kan vi samordna handledarutbildning via kommunen?   

10. Marknadsföringsaktiviteter   

• Öppet Hus på skola  
o Digitala öppet hus under pandemin  

o Fysiska öppet hus inför omvalen.   
o Exempel på innehåll: Bygga upp en minimässahall, specifika BF-

klassrum, gemensamma aktiviteter med de andra programmen på 

skolan. Visar upp vad som händer på programmet genom 
aktiviteter och böcker. Elever som är närvarande på öppet hus och 

berättar om hur det är att vara elev på programmet.   
• Besöksdagar på gymnasieskola/PRAO på gymnasieskola  

o Öppna upp för PRAO, det kan vara en ingång till programmet.    
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• Gymnasiemässa  

o På Fyrishov under hösten 2022.   
• Yrkesexpo  

o I samband med gymnasiemässan på Fyrishov.   
• Yrkes-SM  

o Bra marknadsföring att delta.   
• Sociala medier  
• Studie- och yrkesvägledning  

o Hur får vi SYV att prata om yrkesutbildningar på rätt sätt? Exempel: 

Öppet Hus för SYV. Kommunen kommer att göra en kartläggning för 

kommunala skolornas organisation kring SYV verksamheterna.   
• Branschtidningar  

• Annan yrkesinformation  

11. Behov av fortbildning för skolpersonal inom branschområdet  

1. Det görs vissa utbildningssatsningar, tex NPF och nya kurser.   
2. Övergripande utbildningssatsning med språkstödjande för 

vuxenutbildningen.   

12. Övriga frågor 

• Internationell praktik  

13. Nästa möte   

1. Nytt möte 5 oktober 2022.   
2. Sammankallande: Vuxenutbildningen  

3. Här hittar ni minnesanteckningar: 

https://utforareskola.uppsala.se/   

 

Justerat av: Johannes Gustafsson, 21 april 2022 

 

https://utforareskola.uppsala.se/
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