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Utbildningsnamnden 

Motion av Torbjorn Aronson (KD) om att skapa Uppsala 
yrkesgymnasium 

Forslag till beslut 
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta 

att besvara motionen med foredragningen i arendet 

Sammanfattning 
Motionen foreslar att de yrkesforberedande programmen organiseras som en pedagogisk 
enhet med gemensam rektor och skolledning. Utbildningsforvaltningen har gjort en Oversyn 
av gymnasieskolans organisation i syfte att hitta en effektiv organisation som mojliggor 
samordning av yrkesprogrammen. Oversynen visar att det ar svart att organisera alla 
yrkesutbildningar under en rektor pa ett effektivt sat. Eftersom farre rektorer kommer att ha 
yrkesprogram i sina skolor akar andâ mojligheten att samordna yrkesutbildningama som enad 
verksamhet nar det galler utvecklings-, marknadsforings- och pedagogiska fragor. 

Arendet 
Torbjern Aronsson (IUD) har i motion, vackt vid kommunfullmaktiges sammantrade den 19 
januari 2015 yrkat att kommunfullmaktige beslutar att organisera de yrkesforberedande 
program som en pedagogiskt enhet under namnet "Uppsalas yrkesgymnasium" 

Motionen aterges i bilaga 

Foredragning 
Motionen yrkar att kommunfullmaktige ska fatta beslut om del av gymnasieskolans 
organisation. Motionen refererar till en skrivelse (UAN-2014-0500) som davarande 
utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden (UAN) overlamnade till utbildningsnamnden. 

Den 22 april 2015 fattade utbildningsnamnden beslut om stora forandringar i 
yrkesutbildningarnas placeringar. Beslutet omfattade bl.a. bygg- och anlaggningsprogrammet, 
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fordons- och transportprogrammet och yard- och omsorgsprogrammet. Beslutet innebar 
vidare att utbildningsforvaltningen fick uppdragen att undersoka majligheten att flytta el- och 
energiprogrammet samt att ta fram en strategi for att Oka attrattiviteten for 
yrkesutbildningarna. Skrivelsen fran UAN var en av grunderna for arbetet som ledde fram till 
utbildningsnamndens beslut. 

I UANs skrivelse anges forslag pa aktiviter i syfte att Oka yrkesprogrammens attraktivitet. En 
del av dessa aktiviteter finns med i kommunens forslag till Mal och budget 2016. Det galler 
t.ex. satsningar pa studie- och yrkesvagledning och tidig upptackt av elever i behov av sarskilt 
stod. Andra aktiviteter som finns med i skrivelsen behandlas i utbildningsforvaltningen, i en 
arbetsgrupp som har uppdrag om att fram forslag pa aktiviteter i syfte att Oka yrkespro-
grammens attraktivitet. En organisation for gymnasial larlingsutbildning är sedan tidigare 
under uppbyggnad. Malsattningen är att larlingsutbildning och skolforlagd utbildning ska vara 
komplement till varandra och att bada formema ska bidra till en bredd av yrkesutbildningar 
som fler vill soka oavsett form. 

Motionen foreslar att de yrkesforberedande programmen organiseras som en pedagogisk 
enhet med gemensam rektor och skolledning. Utifran utbildningsnamndens beslut den 22 april 
2015 planeras for en koncentration av yrkesprogrammen till farre skolor. FOrvaltningen har 
ocksa gjort en oversyn av gymnasieskolans organisation i syfte att hitta en effektiv organisa-
tion som mojliggOr samordning av yrkesprogrammen for att Oka yrkesprogrammens attrakti-
vitet. Oversynen visar att det är svart att organisera alla yrkesutbildningar under en rektor pa 
ett effektivt sat. Deis handlar det om att pa en del skolor dar det finns yrkesprogram finns 
starka varumarken som attraherar manga av eleverna aven pa yrkesprogrammen. Inforandet 
av ett nytt namn for yrkesutbildningarna innebar en risk att farre elever soker da varumarket 
blir ett annat. Vissa skolor far ocksa tva varumarken i samma byggnad. 

En annan konsekvens blir att manga programrektorer far tva chefer eftersom de i vissa enheter 
ar programrektorer bade for hogskoleforberedande program och yrkesprogram. Styrningen av 
verksamheten blir da mindre tydlig for elever och personal. 

FOrvaltningens organisationsoversyn av gymnasieskolan visar dock att farre rektorer kommer 
att ha yrkesprogram i sina skolor. Detta mbjliggor for kvarvarande yrkesprogram att 
samordna yrkesutbildningarna som enad verksamhet nar det galler utvecklings-, 
marknadsforings- och pedagogiska fragor. 

Mot bakgrund av detta är namndens uppfattning att koncentrationen av yrkesprogrammen i 
Uppsala kommuns skolor mojliggor en samordning av arbetet med utvecklings-, 
marknadsforings- och pedagogiska fragor. Yrkesutbildningarna ges en mojlighet till denna 
nystart under 2016 i samband med framtagandet av aktiviteter for att Oka attraktiviteten. 

Sammanataget kan konstateras att intentionen i motionen fangas upp i pagaende 
utvecklingsomraden i utbildningsnamnden och att innehallet i motionen bevakas. Nagot 
beslut i kommunfullmaktige erfordras darfor inte. 



Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med foreliggande forslag till beslut. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektor 
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Motion till Uppsala kommunfullmaktige 

Skapa Uppsala yrkesgymn.asium! 
De hOgskoleforberedande programmen dominerar stort i forstahandsvalen nal* ak 9-eleverna 
Uppsala skolor ska valja gymnasieprogram. Resultaten vid de hogskoleforberedande 
programmen är i vissa fall mycket goda, bl.a. nar det galler direkt iivergAng frAn gymnasium 
till hOgskola och universitet. De hogskolefOrberedande programmens status starks ytterligare 
av enskilda framgangsrika skolor och det faktum att Uppsala har tva universitet. 

De yrkesforberedande programmen har ratats av alit tier elever under senare hr. Resultaten 5r 
pa olika omraden inte ails tillfredsstallande, med bl.a. en stor grupp elever som inte fullftiljer 
sina gymnasiestudier pa de yrkesforberedande programmen. Detta trots att Uppsala sedan 
manga Ar har en resursfOrdelningsmodell som fardelar mera ekonomiska medel till skolor 
med resurssvaga elever. 

Det behovs en kraftsamling for aft ge de yrkesforberedande programmen en nystart. Den 
avgAende utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden har i en skrivelse till den nya 
utbildningsnamnden listat ett antal konkreta forslag som skulle kunna bidra till detta. 

Ett s5tt att ytterligare Thrstarka och skapa forutsattningar for att kraftfullt kunna genomffira 
dessa och andra Atgarder är att organisera de komm-unala yrkesforberedande programmen som 
en pedagogisk enhet med en gemensam rektor och skolledning. 

Det behover inte betyda gemensamma lokaler men daremot en gemensam ledning med ett 
tydligt ansvar for att genomfora det Atgardsprogram som den avgaende utbildnings- och 
arbetsmarknadsnamnd foreslagit och/eller liknande Atgarder den nya utbildningsnamnden 
kommer att foresa 

En gemensam organisation med ett gemensamt namn skapar ocksa battre forutsattningar att 
kunna marlcnadsfora yrkesforberedande program som helhet, vilket behovs for att bryta den 
nedatgAende trenden ifrAga om soktryck. 

Jag yrkar med denna bakgrund 

att kommunfullmaktige beslutar att organisera de yrkesforberedande programmen som en 
pedagogisk enhet under namnet "Uppsala yrkesgymnasium" 

Torbjorn Ai‘nson (KD) 

Kris tdemokraterna 
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