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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Minnesanteckningar från programråd 
för HA/FS 
Datum: 2022 10 04  

Tid: Kl 13-15  

Lokal: Celsiusskolan Sal D 110 

Närvarande 

Se närvarolistan - Excellfilen 

Mötesprotokoll  

1. Presentation av mötesdeltagarna – (popcornmetoden) 

Ingrid välkomnar respektive skolorna, fack, politiker från 

utbildningsförvaltningen Uppsala Kommun, elevrepresentant från 

Celsiusskolan, Julia Jansson 

Samt genomgång av dagens agenda.  

 

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 

Ordförande – Ingrid Jonsson, programrektor på Celsiusskolan 

Sekreterare – Thoren Business School – Josefine Eriksson 
Justerare – Thoren Business School – Ragaá Elharbiti  

 
3. Genomgång av förra mötets protokoll 

 
4. Branschens förväntningar och krav  

Facklig representant från Handelsanställdas förbund informerar om utsikterna 
på arbetsmarknaden.  

4.1 Behov av nyrekryteringar: Butiker behöver anställa då många blev uppsagda 

eller hittade nya jobb under pandemin. Har varit svårt för branschen att hitta 

”rätt” sökande, börjar dock se bättre ut nu. Många anställs fortfarande i butik 

på låga kontrakt, mer nu än innan pandemin. Facket kämpar för att få upp 
fasta heltidstjänster i butik.  

Utbildningsförvaltningen 

Minnesanteckningar 

 
Handläggare:  

Förnamn Efternamn 
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4.2 Nyheter från branschen: Det är tufft för småföretagare att hålla i gång efter 
pandemin och många mindre företag går i konkurs. Men de större 
butikerna/kedjorna klarar sig bra. 

4.3 Fråga om hur facket ställer sig till förändringarna i LAS, ingenting är bestämt i 
dagsläget och svårt att säga hur det kommer att påverka.  

4.4 Uppsala Handelsförening informerar om hur handeln ser ut i Uppsala och all 
handel utom IKEA går ner till viss del de senaste veckorna, som en reaktion på 
ekonomins utveckling.   

 

5. APL-frågor 

5.1 handledarutbildning av APL-handledare; blandat resultat, svårt att hitta tider 

som passar för handledarna. Lärlingsutbildningen kan erbjuda högre 

ersättning från Skolverket till de handledare som är utbildade. 

5.2 Förslag om att ha liknande programråd för att se till att vi tillsammans kan 

utbilda handledare.  

5.3 Vissa skolor inför handledarutbildning för deras åk 3, så de har 

handledarutbildning med sig ut i handeln och kan därför ta hand om framtida 

APL-elever. 

5.4 Diskussion om kassavana hos eleverna. Hur ser det ut på APL-platserna, får de 

stå i kassan? Blandat beroende på policy hos APL-platsen.  

 

6. Celsiusskolan – 3 elever i åk 3 visar besökarna metodrummet på skolan 

 

7. Marknadsföringsaktiviteter 

7.1 Öppet hus på skola: Alla skolorna erbjuder, men med varierade resultat 

7.2 PRAO på skola: Elev för en dag, för att eventuella framtida elever kan testa vara 

elev på skolan för att se hur det känns 

7.3 Gymnasiemässan/yrkes-expo 17/11 – Förslag på hur vi som yrkeslärare tycker 

att vår bransch ska representeras kan skickas till Ingrid Holström. 

Handelsanställdas förbund kommer att vara på plats på gymnasiemässan.  

7.4 Hur kan vi informera våra grundskolor om yrkesprogrammen för att göra dem 

mer attraktiva för eleverna?  

 

8. Behov av fortbildning för skolpersonal inom branschområdet 

Kolla upp till nästa möte vad det finns för alternativ för fortbildning kring 

hållbarhet. Handelsanställda erbjuder fortbildningstillfälle med fokusområden 

som handelsbranschen önskar att eleverna ska kunna när de kommer ut i 

arbetet.   

 

9. Nya poängplaner från ht-2023  

2 800p inklusive grundläggande behörighet (ändå valbart) 2 500p = examen 

Ett beslut som tagits för att göra yrkesutbildningar mer attraktiva för 

ungdomar att välja.  

 

Fundering kring garanterad undervisningstid? Samt om de redan läser utökat 

program och måste välja bort kurser, hur ser det ut med yrkesexamen? Var ska 

vi få in 300 poäng mer i schemat?  
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(Skolverket) ”Alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det 

som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till 

högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. För att det ska vara möjligt 

utan att minska yrkesförberedelsen ska programmens omfattning utökas, vad 

gäller både gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det ska dock 

vara möjligt att välja bort den grundläggande behörigheten.”  

 

Julia, elev på Celsiusskolan, lyfter också problematiken över schemat. Då 

eleverna på Celsius börjar dagarna med träning 07.30 och sedan går i skolan 

hela dagarna fram till 16.30.  

 

10. Lärlingsutbildning – specifika frågor 

Antalet sökande till lärling börjar öka, dock inte till alla program.  
 

11. Gymnasiesärskolan – specifika frågor 

2025 byter särskolan namn till anpassad skolgång. Diskussion sker med 
Skolverket kring hur upplägget kommer att se ut.  

 

12. Övriga frågor 

Hänvisar till utförarwebben där protokollet från det senaste mötet ligger för 

respektive programprogram. All information som tas upp på dessa möten 

samlas under länken nedan.  

Pilotprojekt gemensamma programråd (uppsala.se) 

 

Vi tackar Julia som varit med som elevrepresentant från Celsius.  

 

13. Nästa programråd 

Nästa skola = Thoren Business School 7 mars 2023 

 
Huvudteman till nästa gång:  
Branschens förväntningar  

APL-frågor  

Fortbildning Hållbarhet  

 

https://utforareskola.uppsala.se/skolformer/gymnasieskola/pilotprojekt-gemensamma-programrad/
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