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§ 21
Revidering av riktlinjer för programråd (UN 2020.013)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden antar förslaget till reviderade riktlinjer för programråd, med följande 
tillägg under avsnittet Sammansättning:
"Om den utsedda kontaktpolitikern inte kan närvara kan annan representant från 
utbildningsnämnden delta."

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjer för 
programråd. Det har uppdaterats med de aktuella programmen som finns på Vallentuna 
gymnasium. En ändring av programrådens frekvens på högskoleföreberande program och 
språkintroduktion har också gjort.

En mening om att distributionslista ska upprättas har tagits bort, eftersom det är en 
arbetsinstruktion som snarare hör till en rutin än till riktlinjer.

Yrkanden
Zara Sjökvist (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, med följande tillägg under avsnittet 
Sammansättning:
"Om den utsedda kontaktpolitikern inte kan närvara kan annan representant från 
utbildningsnämnden delta."
 
Beslutsgång
Ordförande, Zarah Sjökvist (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-06, Revidering av riktlinjer för programråd
 Förslag, reviderade riktlinjer för programråd
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Tjänsteskrivelse

Revidering av riktlinjer för programråd

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar förslaget till reviderade riktlinjer för programråd.

Ärendet i korthet
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjer 
för programråd. Det har uppdaterats med de aktuella programmen som finns på 
Vallentuna gymnasium. En ändring av programrådens frekvens på 
högskoleföreberande program och språkintroduktion har också gjort. 

En mening om att distributionslista ska upprättas har tagits bort, eftersom det är en 
arbetsinstruktion som snarare hör till en rutin än till riktlinjer.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-02-06, revidering av riktlinjer för programråd
2. Förslag, reviderade riktlinjer för programråd

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Riktlinjer för programråd på Vallentuna 
gymnasium
Antagna av utbildningsnämnden 2015 § 47, reviderade av utbildningsnämnden xx

Styrdokument
För gymnasieskolans yrkesprogram ska det finnas lokala programråd. Detta 
regleras i gymnasieförordningen. ”För yrkesprogrammen i gymnasieskolan 
ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola 
och arbetsliv”1 

Skolverket skriver att: ”Väl fungerande lokala programråd kan vara en 
avgörande förutsättning för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska 
kunna fungera och utvecklas. De lokala programråden kan bidra till en 
organiserad och nära samverkan mellan skola och arbetsliv. I de lokala 
programrådens arbete kan även elevernas synpunkter hämtas in”2 

Utbildningsnämnden i Vallentuna kommun har beslutat att lokala 
programråd även ska finnas för de högskoleförberedande programmen. Det 
finns även en överenskommelse om att ha programråd på Språkintroduktion. 
I gymnasieförordningen finns ingen skrivning kring hur dessa programråd 
ska organiseras eller vilka uppgifter de ska ha. 

Utifrån gymnasieförordningen, utbildningsnämndens beslut och Skolverkets 
rekommendationer har denna plan skapats för hur de lokala programråden på 
Vallentuna gymnasium ska organiseras samt vilka uppgifter de ska ha. Det är 
Vallentuna gymnasiums rektor som ansvarar för att programråd organiseras 
enligt denna plan. 

Syfte 
De lokala programråden på Vallentuna gymnasium är ett forum för dialog om 
pedagogiska frågor och arbetsliv. Frågorna relateras till skolans vision, 
verksamhetsplan, kommunala mål samt styrdokument för gymnasieskolan. 
Inom programråden sker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan alla som 
deltar. Genom detta kan kvalitén på utbildningen öka. Programrådet bör 

1 1 Kap.8 § Gymnasieförordning (2010:2039) 

2 Skolverket, Lokala programråd www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
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också kontinuerligt sträva efter att fördjupa samarbetet och utveckla formerna 
för detta.

Programrådet tar upp frågor som rör kopplingen mellan 
gymnasieutbildningen och det omgivande samhället. I sammansättningen av 
de lokala programråden eftersträvas deltagare från högskola och universitet, 
företag och branscher samt fackliga representanter. I de lokala programråden 
ingår kontaktpolitiker från utbildningsnämnden. Syftet med en bred 
representation är att göra utbildningen mer verklighetsanknuten. 

Uppgifter för lokala programråd
Uppgifter för de lokala programråden kan bestå i följande enligt Skolverket: 

 Hjälpa huvudmannen att ordna platser för det arbetsplatsförlagda 
lärandet

 Hjälpa huvudmannen att planera och organisera det 
arbetsplatsförlagda lärandet

 Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
 Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
 Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
 Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram 

utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet 3

Kontaktpolitikerns roll är att vara observatör och representant för 
utbildningsnämnden. Kontaktpolitikern ska föra information vidare till och 
från nämnden.

Sammansättning

Vallentuna gymnasium:
Elever och lärare från programmet, studie-och yrkesvägledare, skolledning
Vallentuna kommun:
Kontaktpolitiker som är utsedda av utbildningsnämnden
Arbetsliv och högskola
Representanter från branschorganisationer, fackliga företrädare samt 
representanter från företag som skolan samarbetar med. På de 
högskoleförberedande programmen eftersträvas även deltagande av 
representanter för högskola och universitet.  

3 Skolverket, Lokala programråd www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
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Möten
De lokala programråden möts en gång per termin för yrkesprogrammen. 
Språkintroduktion och de högskoleförberedande programmen möts en gång 
per år.

Programråd ska genomföras för: 
 Barn- och fritidsprogrammet
 Bygg- och anläggningsprogrammet
 Fordons- och transportprogrammet
 Handels- och administrationsprogrammet
 Samhällsvetenskapsprogrammet och kkonomiprogrammet
 Språkintroduktionsprogrammet

Datum fastställs inför varje läsår, datum skickas till barn-och 
ungdomsförvaltningen samt till utbildningsnämndens nämndsekreterare. 
Ansvarig lärare på programmet kallar till programråd via mejl som skickas ut 
senast två veckor innan mötet. Dagordningen skickas ut i samband med 
kallelsen. E-postlista för programrådets deltagare upprättas. 

Mötena protokollförs och skickas ut till programrådets deltagare samt till 
barn-och ungdomsförvaltningen och nämndsekreterare. Vallentuna 
gymnasium arkiverar protokollet. Information om innehållet i protokollen 
sprids till alla elever på programmet på klassråd. Nämndsekreteraren bifogar 
protokollen från programråden till nämndsammanträdenas kallelser.

Dagordning för mötet:

 Presentation av deltagarna
 Senaste protokollet gås igenom
 Rapport från verksamheten
 Rapport från nämnden
 Rapport från branschen/näringsliv/fackliga 

organisationer/Universitet/högskola
 Dialog kring programutveckling (ex ev APL, Gymnasiearbete, utbyten 

mm)
 Övrigt
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Källor:

Svensk författningssamling 2010:2039, 1 Kap. 8 § Gymnasieförordning 

Skolverket, 2015-05-23; http://www.skolverket.se/fran-skola-till-
arbetsliv/apl/planering/lokala-programrad-1.207094 

http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/planering/lokala-programrad-1.207094
http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/planering/lokala-programrad-1.207094

