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Dennis Reinhold, Kungälv (ordförande) 

Avichai Arbiv, Lerum  
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Maria Lindberg, Alingsås  

Börje Carlsson/Marie Ekberg, Göteborg  
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1. Incheckning 

Inga synpunkter på föregående minnesanteckningar. 

Ny deltagare önskas till arbetsutskottet. Person från Göteborg kommer att 

tillfrågas. 

 

Under mötet testas en ny variant av gruppmöten. 

2. Omvärldsbevakning 

Gymnasial utbildning i GR 2020 

Årets rapport om det gymnasiala utbudet i gymnasieskola och 

yrkesvuxutbildning presenterades. Bilder och pdf-fil bifogas med 

anteckningarna. 
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Några trender redovisades. Ungdomskullarna fortsätter att öka fram till 2027. 

Covid-19-pandemin har bidragit till svårigheter att anskaffa och genomföra apl 

inom en hel del branscher. Fler elever antas till en yrkesutbildning och färre 

elever var obehöriga till gymnasieskolan år 2020. På visa yrkesutbildninga rär 

det fullt och det kan vara svårt att öka organisationen. Frågan är vilken effekt 

pandemin får på elevernas sökmönster och huvudmännens organisationer. 

GRs modell för regional samverkan har lyfts fram i en nationell utredning. 

Margaretha presenterade rapporten med hjälp av ett bildspel där exempel från 

el och energiprogrammet gavs. Det finns bilder till samtliga nationella 

program. Meddela Margaretha om några särskilda bilder önskas. 

 

Reflektioner från nätverket med anledning av rapporten och hur söktrycket 

ser ut i februari 

I Kungälv är det svårt att dimensionera upp platserna på transportinriktningen. 

Vård och omsorg har gott om platser. I Lerum har vuxenutbildningen noterat 

att det börjar bli lättare att få tag I apl inom lager och logistic men det är 

fortfarande få platser och manga sökande (200 sökande till 10 platser). En 

orsak kan vara att de personer som kom till Sverige under 2015 nu har nått en 

så hög sfi-nivå att de kan vara behöriga till en yrkesutbildning som leder till 

arbete. Kungsbacka noterar ett något lägre söktryck för vissa utbildningar. 

Lärlingsutbildningarna går i allmänhet bra, medan skolförlagda utbildningar 

har det svårare med apl. Det ser okej ut för bygg och anläggning och el och 

energi. På fordon och transport brukar det vara lite glest men det löser sig 

allteftersom eleverna blir behöriga. I Partille är det fullt på utbildningarna. 

Härryda har bra söktryck också och det är nästan fullt på handel och 

administration. På el och energi finns 44 reserver. Fordon och transport samt 

barn och fritid är ännu inte helt fyllda. Öckerö har ett oförändrat läge.  

 

När det gäller samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen har 

samarbetet ökat nu i Lerum. Det kan handla om gemensam användning av 

lokaler och yrkeslärare. Men det skulle behövas lite mer medel för att klara av 

kostnaderna. Det kommer även fler elever från gymnasieskolan till 

vuxenutbildningens verksamhet. I Partille har ett nytt samarbete startat med 

elever både från gymnasiet och komvux. Det sker inom områdena måleri-

lärling, fordonsmekaniker och bygg. Diskuterades om det finns en brist på 

yrkeslärare eller inte. Flera konstaterade att det verkar vara många på gång i 

yrkeslärarutbildningen. Det kan också vara lättare att rekrytera personer som 

blir av med sina anställningar.  

3. Effekter av covid-19-pandemin 

Gruppdiskussioner genomfördes kring frågan 

Finns det exempel på alternativ till apl? 
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Mycket fokus ligger på att elever i år 3 ska få hjälp att klara sin examen i år men 

det är värt att notera att elever i år 2 har varit utsatta länge under pandemin. 

Man bör vara särskilt observant på hur det går för dem.  

Mycket undervisning är inflyttad till skollokaler även om det kan vara omöjligt 

som t ex inom sjöfartsutbildningen. Men formkraven har lättats upp på mindre 

fartyg så de flesta är ute på apl. Barn och fritidsprogrammet har svårigheter 

med apl och reaktionerna är blandade från eleverna. Det är en utmaning att 

minimera möten under närundervisning för att minska risken när de kommer 

till arbetsplatserna. En viss osäkerhet på arbetsmarknaden kan avspegla sig i 

hur eleverna har valt. Även om vård och omsorgsutbildning har utmaningarna 

varit stora. Teoridelarna har fått mycket tid medan de praktiska delarna är 

försummade.  

 

Hur skickas signaler till företag och organisationer som sitter med i de lokala 

programråden? 

Göteborg har tagit tag i frågan dels via Vård- och omsorgscollege dels via lokalt 

programråd då situationen har varit exceptionell. Elever under 18 år har inte 

fått vara ute på apl. Nu ändras detta i och med att vaccinationen har gått bra på 

boendena. Härryda har genomfört programråd på distans med gott resultat. 

Det är ganska lugnt i handelsbranschen för apl-platser har bytts från t ex 

klädbutiker till matbutiker. Elever på administrationsinriktningen har också 

delvis kunnat arbeta på distans. I Kungsbacka är programrådsmötena 

planerade till i april. I Kungälv är det inte så stora problem med apl att man har 

behövt ta kontakt med lokala programråden. I Lerum har 

hovslagarutbildningen snart sitt yrkesrådsmöte och i lager och logistikområdet 

är det inte svårt att få apl för det är en växande bransch. Stenungsund 

uppskattar de undantag som nu kan göras, vilka innebär att elever kan flyttas 

in i skolan istället. Mölndal noterar att det kom nya direktiv efter sportlovet 

vilket kan ändra situationen. Även lärarnas fackliga organisationer ligger på i 

frågan. I Partille är situationen ok när det gäller apl på el och energi och bygg 

och anläggning. Tyvärr tappade man 6 platser på en fordonsverkstad men nya 

platser har tagits fram. En del apl har skjutits framåt. I vuxenutbildningen 

noteras att det är svårt inom måleridelen då mindre företag har lite att göra och 

därför permitterar personal. De stora firmorna klarar sig bättre.  

 

Skolverkets stödmaterial 

Skolverket har dels undersökt hur det ser ut med apl runt om i landet dels tagit 

fram mycket stödmaterial. Där finns förtydliganden om vad som gäller enligt 

olika förordningar. T ex finns det att läsa om vad som krävs för att en elev ska 

få en gymnasieexamen och vad som gäller statsbidrag och eventuella återkrav. 

Länken: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-

arbetet/stod-i-arbetet/apl-under-coronapandemin 

 

Exempel på apl utomlands 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/apl-under-coronapandemin
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/apl-under-coronapandemin
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Hulebäcksgymnasiet berättade om sitt Erasmusprojekt som går ut på att 

eleverna göra apl på Malta. Ett syfte är att göra utbildningen mera attraktiv för 

eleverna. Målgruppen är t ex elever som annars inte skulle åka utomlands och 

till del också elever med funktionshinder. Skolan har beviljats medel för att 

resa även 2021 men dessa tillstånd har förlängts på grund av corona. Under 

2020 var elever från barn och fritidsprogrammet iväg. Under 2021 var det 

tänkt att elever från samma program och elever från handel och administration 

skulle åka. Det är en fördel att söka flera år i rad för en kontinuitet uppskattas 

av UHR som beviljar medel. Att ansöka första gången kräver en del men sedan 

blir det lättare. Skolan ser det som ett plus om eleverna läser kursen Engelska 6 

men det är inget definitivt krav för att få vara med. Förra årets apl-period 

pågick under 5 veckor och eleverna kom hem precis innan flygplatsen stängdes 

i mars. Elevernas apl-platser var t ex skolor och gym. Elever på HA var tänkta 

att praktisera på restauranger, klädbutiker och hotell.  

Eleverna ansöker om att få delta och ett urval görs. De kallas till en intervju och 

gör ett språktest. Lärarna förbereder elever för det som gäller boende, mat och 

ekonomi. Infomöten hålls innan resan. De får också göra en undersökande 

uppgift om Malta innan resan. Regler och konsekvensanalys är andra viktiga 

inslag i förberedelserna.  

Återkoppling från genomförd apl kan t ex vara artikel i lokaltidningen, 

presentationer för lokalt programråd, vid personalkonferens och på 

föräldramöten. De gör även ett språktest när de kommer hem.  

Två lärare är med på ditresan. En person från en samordningsorganisation 

finns på plats och även handledarna hjälper till. Två lärare åker ner inför 

hemresan och gör t ex bedömningar på plats. Eleverna genomför också sina 

gymnasiearbeten på plats. En enorm utveckling kan konstateras. Enligt den 

utvärdering som görs blir eleverna bättre på engelska men de som var nere sist 

tyckte också att vissa saker var negativa som t ex att det var ganska kallt i 

husen, att maltesiskan var en svår variant av engelska, att man måste ha med 

sig kontanter då kort ofta inte tas emot. De menade också att man måste våga 

ta plats och ansvar där man är.  

Det finns även planer på att personal på skolan ska delta i jobbskuggning 

framöver. 

 

Tips om ett sätt att genomföra handledarutbildningen 

Lerums vux berättade om en idé som tagits fram för att locka fler att gå den 

digital handledarutbildningen som skolan har fått tillstånd av Skolverket att 

genomföra. I normala fall brukar handledare inom hovslagarutbildningen 

komma till Lerum under två hela dagar men det går inte att genomföra nu. För 

att driva på utbildningen har en konsult anlitats. Grupper om 10 personer 

skapas. Deltagarna genomför modulerna och därefter bjuder konsulten in till 

samtal kring det som eleven har gått igenom. Modulerna är 7 stycken om 15-20 

minuter. De genomförs med en veckas mellanrum. En orsak till denna satsning 

är att många handledare påbörjar Skolverkets nationella handledarutbildning 
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men avslutar den inte. Det kan också vara tråkigt att göra en själv. 

Utbildningen finansieras med de 3500 kr som utgår för handledare.  

 

Elevernas val till gymnasieskolan 2021 

Sabina Svan medverkade med en sammanfattning av läget i februari när det 

gäller elevernas val. Det har funnits en viss oro för att elever inte skull välja i 

lika stor utsträckning som tidigare år men så blev inte fallet. Den digitala 

mässan och öppna hus har bidragit till vägledning trots allt. Det är 69 fler 

sökande från grundskolan än förra året och för äldresökande är siffran 621 

stycken. Inom GR finns 72 gymnasieskolor varav 26 kommunala och 46 

fristående. Totalt finns 225 färre platser i år vilket har gjort att söktrycket har 

ökat liksom konkurrensen. I februari har 17 % valt en yrkesutbildning och 83 % 

en högskoleförberedande. Det är samma siffror som de senaste tre åren. Störst 

är trycket mot EE, BA, HA och FT och minst mot HV och IN. 80 % av eleverna 

är behöriga till yrkesprogram. Flest obehöriga sökande finns till VO, FT, HV, 

BF och BA. Högst andel behöriga mot NA, HU, SX, TE, EK . 

När det gäller IMV finns 330 (393) platser utformade som sökbara för grupp 

och för enskild 157 (178). Siffrorna inom parentes är för 2020. 

Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur många som söker till IM eftersom de 

flesta elever anger ett nationellt program först för att försöka bli behöriga. Det 

brukar vara en tredjedel som också blir det. För IMY finns 402 sökbara platser. 

Situationen totalt är: 9091 behöriga sökande, 596 grundskoleelever som är 

behöriga men ännu inte sökt, 300 externa sökande och 2341 obehöriga.  

Bilderna bifogas med anteckningarna. 

 

 

Antecknat av: 

Margaretha Allen 

GR Utbildning 


