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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Minnesanteckningar från programråd 
för bygg- och anläggning, måleri 
Datum: 2022-09-26 

Tid: 13.00-14.30 

Lokal: Praktiska gymnasiet 

Närvarande 

Andreas Ohlsson, Måleriföretagen i Sverige Region Mitt och Alfred Holm AB 

Tomas Skogfeldt, Alviks Måleri AB 

Fredrik Lindbom, Målarnas 

Ingrid Holström, Utbildningsförvaltningen Uppsala kommun 

Mattias Årman, Vaksala Måleri AB 

Leif Neumann, Sandå Uppsala AB 

Johan Ekroth, Yrkesgymnasiet Ekeby 

Sofi Westerin, Praktiska Gymnasiet 

Linnea Wallen, Praktiska Gymnasiet 

Kenneth Isaksson, Praktiska Gymnasiet 

Ellinor Pettersson, Praktiska Gymnasiet 

Mats Östher, Jälla yrkesgymnasium 

Susanne Calland, Jälla yrkesgymnasium 

Cristian Lundin, Jälla yrkesgymnasium 

 

Utbildningsförvaltningen 

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  

Förnamn Efternamn 
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Mötespunkter 

1. Presentation av mötesdeltagarna 

Rektor presenterar sig och hälsar alla välkomna och berättar lite kort om 
skolan. 
Skolorna presenterar sig. Praktiska, Jälla och Ekeby.  
Deltagare presenterar sig, namn och vilka uppgifter de har 

2. Val av mötessekreterare och justeringsman 

Val av ordförande Sofi Westerin. Sekreterare Linnea Wallén. Justerare  Andreas 
Ohlsson. 

3. Genomgång av förra mötets protokoll 

Samordningsdokumentet för APL- perioder är inte gjort. Upplevs svårt att få 

att fungera. 

- https://utforareskola.uppsala.se/skolformer/gymnasieskola/pilotproj

ekt-gemensamma-programrad/ Här läggs alla protokollen ut samt 

deltagarlista. 

4. Information från skolan/skolorna 

Jälla åk 1 ca 60. Åk 2 ett gäng åk 3 9 st kommer ta studenten. 

Praktiska åk. 3 3 st, åk 2 7 st. åk. 1 osäkert antal men runt 8-9. 

Ekeby åk 1 3 st ,en saknar apl. Åk 2 En tjej. Åk 3, en tjej. 

Jälla har fler tjejer, kommer även hålla tjejkvällar. 

Praktiska har fler killar i åk 1 än tjejer. 

5. Lärlingsutbildning – specifika frågor 

Ekeby har ändrat lite dagar i schemat mellan gg och målarkurser. (det spelar 

ingen roll säger företagen när den ska ta med apl elever när det är lärling eller 

skolförlagt) 

6. Introduktionsprogrammen – specifika frågor 

Praktiska har några elever på programmet Yrkesintroduktion, Jälla har endast 

på anläggning.  

Praktiska intervjuar alla IMV/IMY elever innan intag. 

 

7. Branschens för väntningar och krav  

Måleriföretagarna går ut med mycket reklam för att kunna rekrytera nya 

ungdomar till      yrket. Syns på sociala medier. Facebook för att nå föräldrar 
och andra lite “hippare” sociala medier för att nå ungdomar.  

Måleriföretagarna står för det själva.  

- Företagen “skriker” efter målare, men har för få som kan ta emot 

lärling. Brist på “färdiga målare” gör att det blir svårt att få ut elever. 

- Återigen vill företagen att det ska finnas samordning vid APL. Jälla har 

inte tid att ta tag i detta, öppnar för andra att ta vid.  

- Företag tar emot elever från andra kommuner då dom är verksamma i 

fler kommuner. 

- Oroligt att Movant har så många elever som ska ut på APL.  

https://utforareskola.uppsala.se/skolformer/gymnasieskola/pilotprojekt-gemensamma-programrad/
https://utforareskola.uppsala.se/skolformer/gymnasieskola/pilotprojekt-gemensamma-programrad/
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- På vux utbildas väldigt många jämför med GY.  

- Sandå lyfter att ha elever hela veckor istället för vissa dagar i veckan. 

Skolor kan inte få ihop schema. Företagarna tycker det är lättare att ha 

elever hela veckor. Elevens perspektiv är att ha det som det är nu, dvs 

delade veckor. 

- Just nu är det ett extremt tryck på måleribranschen, många företag är 

fullbokade fram till nyår, men sen ser det mer klent ut. Det finns en stor 

oro för hur det kommer att se ut från februari och framåt. Det finns en 

oro över hur det kommer se ut i branschen pga hur världen ser ut just 

nu med räntor och el tex. Anställda på företagarna hyser en viss oro 

över hur världen ser ut. 

- Glasbranschen har gått ut och erbjudit en glaskurs för yrkeslärare.   

 

8. APL-frågor 

- Sofi visar Skolverkets handledarutbildning. Byn har tagit fram en som 
är mer anpassad.  

- Det är få som utbildar sig till handledare eller gått utbildningen för 

väldigt länge sen. 

- Bristande intresse bland elever. Anställda ger ibland ett arbetsmoment 

och sen går iväg för att göra sitt, detta kan både leda till att eleven 

mister intresset eller att handledaren då inte ser att eleven gör rätt 

eller gör tiden på APL rättvis.  

- Anställda känner press att prestera när denne tar emot elev. Det är 

viktigt att handledaren vill ha en APL elev!  

- Ekeby åker runt väldigt mycket på APL för att se hur dom ligger till och 

vad som missas i utbildningen. Ekeby använder appen “Checkproof”.  

- Praktiska använder appen LoopMe.   

- Människan är viktigare i början, målare kommer dom bli iaf. 

 

9. Marknadsföringsaktiviteter 

Yrkesutbildningsveckan är v 42. Det är Worldskills som samordnar. Det är 

tävlingar m.m.  

- Jälla kommer anordna en tjejkväll, där tjejer får komma och testa på 

alla yrken och bjuda på pizza från deras pizzaugn, “världens godaste 

pizza”.  

- Finns det fler mässor som man kan vara med på? På Byggmässan var 

det väldigt snålt med utställare för måleri. 

- Yrkes Expo var tänkt att vara vid gymnasiemässan. Info från 

kommunen har inte gått ut till Måleriföretagen. Sofi önskar måleri är 

med. Ingrid vill att det redan ska ske redan i åk 8 och inte i åk 9. 

Praktiken är borttagen från åk.9. Vilket är dåligt då eleverna mister ev. 

chans att testa på yrke. Krävs samordning. 

- Alla skolor ska ha öppet hus och vara med på gymnasiemässa. 
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10. Behov av fortbildning för skolpersonal inom branschområdet 

11. Övriga frågor  

Internationell praktik: Praktiska har samarbete Erasmus. Det är en målerielev 
som ska åka dit. Jälla har också utbyte med Erasmus, men inte på måleri. De 

jobbar för att även byggprogrammet ska få åka. På Ekeby har endast på fordon 
utbyte. 

- MYN information önskas redan i åk 1. Det är bara BYN som kommer ut. 

 

12. Nästa programråd på Ekeby 6 mars kl 13.00-14.30 
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