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Utbildningsråd 2019-2022
Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag på
revidering av riktlinjer för utbildningsråd 2019-2022 som börjar gälla omedelbart
efter justerat protokoll.

Sammanfattning
För yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv. Huddinge kommun föreslås fortsätta med
programråd för yrkesprogram. Förutom programråd har Huddinge kommun även
upprättat rådet för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) samt rådet för
vuxenutbildningen. Dessa råd regleras inte i lag eller förordning.
I samband med att förtroendevalda till råden utses föreslås en revidering av
riktlinjerna.

Beskrivning av ärendet
För yrkesprogrammen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv.1 Huddinge kommun har tidigare även
upprättat rådet för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) samt rådet för
vuxenutbildningen. Dessa råd regleras inte i lag eller förordning. Syftet med råden
är bland annat att utveckla kontakter med näringsliv, högskola, politik samt öka
elevers möjlighet till examen och framtida yrkesliv/högskolestudier.
1 juni 2011 infördes krav i gymnasieförordningen på lokala programråd för de
nationella yrkesprogrammen. 2010 tog Huddinge kommun fram riktlinjer för syfte
och former för de olika lokala utbildningsråden. Riktlinjerna har reviderats 2012,
2015-05-23 § 5 och 2017-04-12 § 10. I samtliga utbildningsråd ingår en
förtroendevald. I samband med att förtroendevalda till råden utses föreslås en
revidering av riktlinjerna. Formalia- och layoutändringar föreslås för att underlätta
läsningen
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Gymnasieförordningen (2010:2039) 1 kap 8 §.
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Förvaltningens synpunkter
Utbildningsråden ger goda möjligheter för samverkan mellan skola, politik och
arbetsliv eller akademier.

Marianne Saur Hedlund
T.f. bitr. gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Ann-Britt Sten Hodin
Gymnasiechef

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Förslag till riktlinjer för utbildningsråd 2019-2022.
Förteckning utbildningsråd 2019-2022

Beslutet delges
Akten
Rektorer gymnasieskolorna och vuxenutbildningen
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