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Omvårdnadsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet - två stora
gymnasieutbildningar för kommunala verksamheter
I och med riksdagens beslut förra året om en reformerad gymnasieskola fr o m 1992/93
kommer nya 3-åriga nationella program att ersätta de tidigare linjerna. Två av dessa
program är framför allt inriktade mot verksamheter som bedrivs av kommuner:
* Omvårdnadsprogrammet
* Barn- och fritidsprogrammet
I de nya gymnasieprogrammen ska minst 15 % av studietiden arbetsplatsförläggas och
personalen fungera som handledare åt eleverna. Det är därför viktigt att företrädare från de
olika verksamheterna - tillsammans med skolan - medverkar i planeringen och
genomförandet av utbildningarna särskilt genom att ställa upp med praktikplatser och utse
handledare. Utbildning av handledare ges genom skolans försorg. Det ankommer mycket på
arbetslivet om resultatet av utbildningen ska bli bra och elverna få den kompetens som
arbetsgivaren/kommunen sedan kräver. Av den anledningen är det angeläget att skolan
inrättar yrkesråd (el motsv) med representanter från de berörda nämnderna. Ett fungerande
yrkesråd underlättar kontakterna mellan skolan och verksamheterna i kommunen.
Kommunala yrkesnämnden (KYN), som tillsammans med Skolverket deltar i
kursplanearbetet för ovanstående bägge gymnasieprogrammen, har också tagit fram
bifogade elevbroschyrer att användas i SYO-informationen till grundskolans elever i åk 9
inför valet till gymnasieskolan. Kommunens olika verksamheter måste bättre lyftas fram när
elever väljer yrkesinriktning. Vi förutsätter därför att alla SYO- konsulenterna i kommunen
får tillgång till broschyrerna. Dessa kan beställas hos Monica Garmland, tfn 08-772 42 11.
Kommunförbundet vill samtidigt påminna om de sex regionala planeringskonferenser som
anordnas enl nedan (inbjudan skickades ut i februari).
15/4
28/4
29/4
13/5
19/5
20/5

Sundsvall
Luleå
Stockholm
Malmö
Örebro
Göteborg

Vid konferenserna behandlas kursplanerna för Barn- och
fritidsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet. Vidare behandlas
arbetsplatsförläggningen, handledarens roll och utbildning m m. Till konferenserna inbjuds

såväl skolan som de berörda nämnderna i kommunerna. Omgående anmälan till Kerstin
Hedén, tfn 08-772 46 34.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Sören Elmgren och Lars Ericson, tfn
08-772 41 00.
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