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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Utredning och tillsyn
Karin Ottander

Programutbud på Åva gymnasium ska kontinuerligt ses över för
att motsvara efterfrågan från ungdomar och arbetsmarknad
Inledning
I den politiska inriktningen för Täby kommun under mandatperioden 2019-2022 gavs
uppdraget att Åva gymnasiums programutbud kontinuerligt ska ses över för att motsvara
efterfrågan från ungdomar och arbetsmarknad.
I föreliggande rapport presenteras förslag på handlingsplan avseende uppdraget. Vidare
kommer gymnasie- och näringslivsnämnden årligen i oktober månad ges en årsrapport som
kommer att bygga på en sammanställd analys av de aktiviteter som framgår i Årlig
aktivitetsplan avseende Åva gymnasiums programutbud. I rapporten kommer samtliga
program, inriktningar och särskilda varianter att analyseras. Vidare kommer förslag på
eventuella nya inriktningar och särskilda varianter att presenteras. Skolans arbete avseende att
profilera utbildningar så att de innehåller kurser på avancerad nivå kommer även att läggas
fram.

Årlig aktivitetsplan avseende Åva gymnasiums programutbud
Nedanstående aktivitetsplan avseende Åva gymnasiums programutbud visar på årliga
aktiviteter som alla tillsammans syftar till att ge underlag för att skolans programutbud ska
ligga i framkant.
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Tidpunkt

Aktivitet

Syfte

Ansvar

September

Reservantagningen

Analys av rörlighet på
respektive program utifrån
kvantitativa data såsom antal
elever som lämnat, till vilka
skolor och program byten har
skett samt kvalitativ data, det
vill säga de skäl som eleven
anger.

Biträdande
rektor för
respektive
program
tillsammans med
studievägledare.

Diskussion om förändringar i
utbud för nästkommande läsår
påbörjas.

September

Enkätstudie i årskurs
9 i Täby kommuns
grundskolor

Efterfrågan från Täby
kommuns ungdomar som står
inför ett gymnasieval
Syftar till att fånga upp
önskade program och yrken.

Huvudman
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Oktober

Årsrapport avseende
Åva gymnasiums
programutbud

Årsrapport som kommer att
bygga på en sammanställd
analys av de aktiviteter som
framgår i Årlig
aktivitetsplanen avseende Åva
gymnasiums programutbud.

Rektor med stöd
av huvudman

I rapporten kommer samtliga
program, inriktningar och
särskilda varianter att
analyseras.
Vidare kommer förslag på
eventuella nya inriktningar och
särskilda varianter att
presenteras. Skolans arbete
avseende att profilera
utbildningar så att de
innehåller kurser på avancerad
nivå kommer även att läggas
fram. Samverkan med
högskolan är ett prioriterat
område.
Oktober

Utbudet av program
och inriktningar för
kommande läsår
fastställs

Rektor
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Oktober

Översyn av
programplaner och
av utbud av kurser
inom det individuella
valet

Utifrån kontinuerlig
omvärldsbevakning görs en
översyn av alla programplaner.
Innehållet i
programfördjupningen
revideras vid behov.

Biträdande
rektor för
respektive
program
Rektor för skolan
som helhet

Utbudet av kurser inom det
individuella valet ses över för
att tillgodose elevernas behov
av breddning eller fördjupning.
Målet är att det på alla de
högskoleförberedande
programmen ska finnas kurser
på avancerad nivå.

November

Dantemässan och
gymnasiemässan

Analys av intresse för olika
program bland besökare och
vilken typ av frågor som ställs.

Studievägledare,
biträdande rektor
och rektor

Underlag används i
planeringen av Öppet Hus.

November

Öppet Hus tillfälle 1

November

Omarbetningen av
program för
kommande läsår

Analys av intresse för olika
program och vilken typ av
frågor som ställs.

Biträdande
rektor
tillsammans med
studievägledare
och programlag

Biträdande
rektorer för
respektive
program

Rapport

5(8)

2019-10-02
Dnr GNN 2019/75-62

December

SACO-mässan

Omvärldsbevakning avseende
utbud på högskolor och vilka
kompetenskrav som ställs.

Skolans
studievägledare

Januari

Öppet Hus tillfälle 2

Analys av intresse för olika
program och vilken typ av
frågor som ställs.

Biträdande
rektor
tillsammans med
studievägledare
och programlag

Februari

Preliminära
antagningssiffror

Analys av förändringar i
sökmönster i jämförelse med
föregående läsår.

Rektor

Analys av förändringar på
andra gymnasieskolor som
påverkar Åva gymnasium.
Översyn av organisation
avseende antal platser per
program.

Mars

Årlig
näringslivsdialog
med Täby kommuns
näringslivsstrateg
och
näringslivsutvecklare

Dialog med Täby kommuns
näringslivsstrateg och
näringslivsutvecklare kring
föregående års dialoger med
det lokala näringslivet
avseende arbetskraft- och
kompetensbehov.

Täby kommuns
näringslivsstrateg och
näringslivsutvecklare
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Maj

Antagningssiffror
efter omvalet

Analys av förändringar i
jämförelse med den
preliminära antagningen i
februari och med föregående
år.

Rektor

Omvärldsbevakning avseende
hur förändringar på
konkurrerande gymnasieskolor
påverkar Åva gymnasium.

Juni

Fokusgrupper med
elever i årskurs 3

Syftet är att fånga vilka
karriärval eleverna vill göra i
framtiden i syfte att kunna
utveckla programmen.
Vidare syftar samtalen till att
utvärdera huruvida eleverna
finner att det valda
programmet ger dem
möjligheter att få den bredd
och kunskap som de behöver
för framtida yrkes- och
studieval.

Rektor
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Vid minst
ett tillfälle
under året

Regionala
programråd för
yrkesprogrammen

Återkoppling från branschen
vad gäller arbetsmarknaden
och vilka kompetenser
eleverna behöver få med sig.
Trender och sökandeströmmar
på de olika gymnasieskolorna
med samma program som Åva
gymnasium diskuteras.
Biträdande rektor genomför
analys av såväl behov av
förändringar avseende vilka
kurser som ska ingå i
programfördjupning samt
innehållet i de enskilda
kurserna.

Biträdande
rektor
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Kontinuerl Omvärldsbevakning
igt under
året

Rektor och biträdande rektorer
omvärldsbevakar kontinuerligt
och brett under året genom att
bevaka förändringar avseende
arbetsmarknad och högskola,
rapporter från Skolverket och
Storsthlm samt genom
nätverkande med skolledare
från andra gymnasieskolor.
Studievägledare deltar i
fortbildning och
nätverksträffar som gäller
arbetsmarknad och högskola.
Relevanta rapporter i
sammanhanget är Statistiska
centralbyråns årliga
arbetskraftsbarometer,
Arbetsförmedlingens årliga
arbetsmarknadsrapport samt
Svenskt Näringslivs
återkommande undersökning
Rekryteringsenkäten som
fångar huruvida företagen
finner att deras
kompetensbehov tillgodoses.
Vidare tar skolan del av
Svenskt Näringslivs rapporter
avseende framtida yrkesbehov
på såväl nationella som
internationell nivå.

Rektor,
biträdande
rektorer,
studievägledare

