MOTION– Samarbete gymnasium för ökad möjlighet till utbildning
Upplands
Väsby 2016.04.07 Centerpartiet föreslår ökat samarbete mellan grundskola och gymnasieskolorna i
kommunen för att öka möjligheten för utbildning med praktik och språkintroduktion. Centerpartiet
har under senare tid fått information om att det finns ett uttalat behov av personal till byggsektorn.
Det handlar om olika behov av utbildad personal, att byggföretag söker motiverad personal som kan
utbildas vidare på plats och att det behövs fler möjligheter för människor som står en bit från
arbetsmarknaden idag att få tillgång till en utbildning som ger jobb på sikt.
Byggföretag har behov av yrkeskunnig personal och personal som också kan utbildas vidare inom
företaget efter basutbildning. Byggföretagen ser också ett behov av att få in fler personer med olika
språkkunskaper och också på mellanchefsnivå.
Vi vet tyvärr att alla ungdomar idag inte fullföljer sin gymnasieutbildning och kan ha ett behov av att
gå en mer praktiskt inriktad utbildning. Många ungdomar saknar dessutom behörighet till de
teoretiska gymnasieutbildningarna. Vår kommun har också ett stort antal ensamkommande barn
med skiftande skolbakgrund från grundskola eller gymnasium och därmed utmaningar att klara sin
utbildning( och senare egenförsörjning). Det finns också ett behov av platser på språkintroduktion.
Byggutbildningar har idag utmaningar att fylla sina platser då allt färre söker sig till dessa som
förstahandsval trots att det är en utbildning som skulle kunna ge ett framtida arbete inom
byggsektorn och efter gymnasieutbildning.
Bygg- och anläggningssektorn förespås bli en trång sektor gällande tillgång till personal sett till den
starka byggexpansion som sker och det finns behov redan nu att få tag på utbildad personal
samtidigt som grupper står utanför möjligheten att klara sin egen försörjning.
I Upplands Väsby har vi fördelen att ha flera utförare inom grund- och gymnasieskola. Väsby nya
gymnasium gör ett mycket gott arbete med att både tillhandahålla teoretiska linjer, nyetablering av
hotell och turismlinje och för de som behöver introduktionsgymnasium men också att samordna
behov om språkintroduktion. I kommunen finns även PEAB-gymnasiet med ordinarie bygg- och
anläggningsutbildning. Skolan erbjuder också yrkesintroduktion och PEAB-gymnasiet planerar att
starta upp språkintroduktion med möjlighet till praktik för att möta behoven.
Idag råder inte något formellt samarbete mellan kommunens skolor och PEAB-skolans verksamhet. Vi
i Centerpartiet ser goda möjligheter att skapa bättre förutsättningar för kommunens ungdomar om
ett samarbete sker.
Centerpartiet föreslår därför att: kommunstyrelsen får i uppdrag att starta ett arbete med att
initierar samtal med PEAB-skola för ett utökat samarbete i syfte att ge en utökad service, vägledning
och möjlighet för ungdomarna att genomföra sin utbildning som sedan leder till arbete eller vidare
studier.
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