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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Riktmärken för studie- och yrkesvägledartjänster inom
gymnasie- och gymnasiesärskolan från och med läsåret 2013/2014
Förslag till beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
att

från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service (STS) så att den kostnadsfritt,
för elever på nationella program, ska kunna erbjuda alla gymnasieskolor
belägna i Uppsala kommun studie- och yrkesvägledartjänster i en omfattning som
motsvarar ett riktmärke på 1,0 studie- och yrkesvägledare per 500 elever.

att

från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service så att den kostnadsfritt, för
elever inom aspergerutbildningarna och de så kallade SPUNK-utbildningarna samt för
elever inom introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val (IMPRO) ska
kunna erbjuda berörda gymnasieskolor belägna Uppsala kommun, studie- och
yrkesvägledartjänster i en omfattning som motsvarar ett riktmärke på 1,0 studie- och
yrkesvägledare per 250 elever.

att

från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service så att den kostnadsfritt, för
elever på introduktionsprogrammen preparandutbildning (IMPRE) och språkintroduktion (IMSPR), ska kunna erbjuda berörda gymnasieskolor belägna i Uppsala kommun
studie- och yrkesvägledartjänster i en omfattning som motsvarar ett riktmärke på 1,0
studie- och yrkesvägledare per 100 elever.

att

från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service så att den kostnadsfritt, för
elever på gymnasiesärskolan, ska kunna erbjuda berörda gymnasiesärskolor belägna i
Uppsala kommun studie- och yrkesvägledartjänster i en omfattning som motsvarar ett
riktmärke på 1,0 studie- och yrkesvägledare per 80 elever.

att

från den 1 juli 2013 ersätta Styrelsen för Teknik & Service så att den kostnadsfritt, för
elever på introduktionsprogrammen yrkesintroduktion (IMYRK) och individuellt
alternativ (IMIND) ska kunna erbjuda studie- och yrkesvägledartjänster i en omfattning
som motsvarar ett riktmärke på 1,0 studie- och yrkesvägledare per 40 elever.
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att uppdra till produktionsledningen för Samlad vägledning att anpassa de arbetsplaner som
finns för studie- och yrkesvägledarna till de beslut som fattas i detta ärende
att

ovanstående beslut, vad gäller de fristående gymnasie- och gymnasiesärskolorna, endast
avser elever folkbokförda i Uppsala kommun.

Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2010-03-10 (§ 61) att ersätta Styrelsen
för teknik och service (STS) så att de kostnadsfritt ska kunna erbjuda alla gymnasieskolor
studie- och yrkesvägledartjänster i den omfattning som framgår av det fattade beslutet.
2011-05-19 (§ 136) ändrade nämnden vissa delar av det beslutet.
I detta förslag till beslut ändras riktmärket för tre av inriktningarna på Introduktionsprogrammet, nämligen Programinriktat individuellt val (IMPRO) där riktmärket ändras från 100 till
250 elever per tjänst samt för Yrkesintroduktion (IMYRK) och Individuellt alternativ
(IMIND) där riktmärket ändras från 100 till 40 elever per tjänst.
Ärendet
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2010-03-10 (§ 61) att ersätta Styrelsen
för teknik och service (STS) så att de kostnadsfritt ska kunna erbjuda alla gymnasieskolor
studie- och yrkesvägledartjänster i den omfattning som framgår av det fattade beslutet.
2011-05-19 (§ 136) ändrade nämnden vissa delar av det beslutet.
I Gy2011 finns inte det individuella programmet längre kvar utan har ersatts av ett introduktionsprogram med fem inriktningar. Det finns nu två läsårs erfarenhet av detta introduktionsprogram och behovet av studie- och yrkesvägledning på de olika inriktningarna. I beslutet
2011-05-19 fastställdes riktmärket 100 elever per studie- och yrkesvägledartjänst för alla
inriktningar inom introduktionsprogrammen förutom de som fanns på Uvengymnasiet där
riktmärket beslutades till 35 elever per tjänst som studie- och yrkesvägledare.
Utifrån erfarenheterna under läsåren 11/12 och 12/13 föreslår nu kontoret att vissa justeringar
görs av de riktmärken som ska användas inom introduktionsprogrammets inriktningar från
och med läsåret 2013/2014.
För inriktningarna Preparandutbildning (IMPRE) och Språkintroduktion (IMSPR) behålls
riktmärket 100 elever per studie- och yrkesvägledartjänst. Inriktningen Programinriktat
individuellt val (IMPRO) ligger väldigt nära ett nationellt yrkesprogram och här har eleverna
redan i grundskolan gjort ett mer eller mindre välgrundat val så bedömningen är att riktmärket
kan höjas till 250 elever per studie- och yrkesvägledartjänst. För elever som går inriktningarna
Yrkesintroduktion (IMYRK) och Individuellt alternativ (IMIND) finns många olika vägar
framåt och bedömningen är att dessa elever behöver mycket vägledning för att komma rätt
och dessutom kan det behövas olika typer av praktik, inom olika branscher, för att eleverna
ska få en bra inblick i vad olika val innebär yrkesmässigt. På samma sätt som varit fallet för
studie- och yrkesvägledarna inom Uven ska de studie- och yrkesvägledare som arbetar med
elever inom IMYRK och IMIND ha praktikanskaffning som en del av sina arbetsuppgifter
vilket övriga studie- och yrkesvägledare inte har och inte heller ska ha i och med detta beslut.
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Studie- och yrkesvägledarnas arbete regleras förutom av de mål och riktlinjer nämnden fattat
beslut om också av ett antal arbetsplaner som skiljer sig åt beroende på vilken elevgrupp som
studie- och yrkesvägledarna arbetar med. Dessa arbetsplaner har utarbetats av
produktionsledningen inom Samlad vägledning och behöver ses över och anpassas framförallt
utifrån besluten i detta ärende om vilka studie- och yrkesvägledare som ska ha arbete med
praktikanskaffning som en del av tjänsten. Det är här viktigt att den delen inte tar över alltför
stor del av tjänsten så att tiden som kan avsättas för information och vägledning inte blir
tillräcklig.
I detta förslag till beslut finns inte längre ett speciellt riktmärke för studie- och yrkesvägledningen på Uven utan riktmärket för arbetet där är beroende av vilken inriktning på introduktionsprogrammet eleverna följer. De allra flesta eleverna på Uven går i dag på inriktningen
IMIND där riktmärket i detta förslag till beslut blir 40 i stället för dagens riktmärke på 35
inom Uvens verksamhet. Tanken är att arbetet som mentor kommer att tonas ner i den
anpassning av arbetsplanerna som Samlad vägledning får i uppdrag att göra.
Inom gymnasiesärskolan föreslår kontoret också en förändring från dagens 120 elever per
studie- och yrkesvägledare till 80 elever. Inom gymnasiesärskolan har samtliga elever rätt till
22 veckors praktik. För att säkerställa kvaliteten på praktikanskaffning och samverkan mellan
olika instanser samt tillgodose gymnasiesärskolans elevers särskilda behov bör elevantalet per
studie- och yrkesvägledare minskas.
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