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Arbetsplatsförlagd utbildning i den nya
gymnasieskolan
Införandet av den nya gymnasieskolan under perioden 1992/93 - 1995/96
ställer stora krav på nytänkande och kreativitet bland landets kommuner.
Beslutet om arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i stor skala inom de yrkesförberedande programmen accentuerar detta. Med APU tillkommer också
företagen som nya aktörer på arenan. Detta ska ske vid en tidpunkt som kanske från konjunktursynpunkt inte är den bästa. För att genomföra APU enligt
riksdagens beslut måste elever dock kunna tas emot i arbetslivet under skiftande konjunkturförutsättningar.
Redan under högkonjunkturen i samband med ÖGY-försöken slog den särskilde utredaren fast att det krävs uthållighet för att bygga upp ett fungerande APU-system. APU är en gemensam uppgift för skolan och hela arbetslivet. Att skapa de länkar mellan företagen och skolan som är en förutsättning för en bra APU innebär att kulturgränser måste överbryggas och att
respektive parter måste visa förståelse för den andra sidans argument och
ståndpunkter.
Mot bakgrund av de rådande svårigheterna att få fram utbildningsplatser i
företagen har Svenska Kommunförbundet och Svenska Arbetsgivareföreningen sett det angeläget att gemensamt understryka betydelsen av att alla
goda krafter samverkar i syfte att skapa APU-platser av god kvalitet i tillräckligt antal till landets gymnasieelever. Vi redovisar vår gemensamma syn
i bifogade uttalande "Ge den arbetsplatsförlagda utbildningen en chans".
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Kommunförbundet och SAF avser att såväl tillsammans som var för sig återkomma med aktiviteter avseende den arbetsplatsförlagda utbildningen. Vi
översänder det gemensamma uttalandet till landets kommuner i deras
dubbla roller som skolhuvudmän och arbetsgivare.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Sektionen för skola och barnomsorg
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