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Kompetenta Gotland
Hållbara Gotland är ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor har avsatts
för att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling
på Gotland.
Uppdraget pågår under 2016–2020 och genomförs i samarbete mellan
Tillväxtverket och Region Gotland. Syftet är att stärka näringslivets
utvecklingsförutsättningar och långsiktigt bidra till ökad sysselsättning på ön.
Inom Hållbara Gotland bedrivs ett projekt av Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen inom Region Gotland kallat Kompetenta Gotland, vars
ena aktivitet skola och arbetsliv syftar till att höja medvetandegraden av ”studieoch yrkesvägledning som hela skolans ansvar” och att de gotländska skolorna
och arbetslivet ska närma sig varandra.
Sedan 2015 finns det en arbetsplan för studie- och yrkesvägledning i Region
Gotland och projektet har bland annat försökt att få alla skolor delaktiga i
denna plan och att varje skola har en tidsplan för själva planerandet av
aktiviteter och genomförandet av dessa.
Teknikcollege

Från och med hösten 2019 kommer teknikprogrammet och el- och
energiprogrammet att ingå i Teknikcollege Gotland. Projektet Kompetenta
Gotland har i samarbete med de gotländska teknikföretagen och Region
Gotlands kommunala gymnasieskola, Wisbygymnasiet, jobbat fram en ansökan
och plan för genomförande av utbildningen. En Teknikcollege-certifierad
utbildning innebär att företagen har varit med och kvalitetssäkrat innehållet i
utbildningen och leder på sikt till att fler elever får kontakt, och
förhoppningsvis jobb, inom denna bransch.
Nätverk av pedagoger

I projektet har det bildats ett nätverk med 9 pedagoger som, via 10% i sin
anställning, ska jobba lokalt på sin skola med skola-arbetslivsfrågor. Dessa
pedagoger fick vid starten av höstterminen 2018 en ”grundkurs” i studie- och
yrkesvägledning i vid bemärkelsen. Både de nationella styrdokumenten,
allmänna råd och regionens arbetsplan för studie- och yrkesvägledning gicks
igenom. Ett flertal handfasta material skickades med pedagogerna till deras
skolor och en mail-grupp startades för att kunna hålla kontakten och sprida
goda exempel till varandra. Även några fysiska träffar har arrangerats under
läsåret.
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Fortbildning

Grundskolans och gymnasieskolans rektorer och förskolans chefer blev
inbjudna till en fortbildningsdag under höstterminen 2018 kring skolans viktiga
uppdrag när det gäller arbetsmarknadskunskap och studie- och
yrkesvägledning. Ett av resultaten från denna dag var att rektorerna såg att mer
fortbildning och inspiration behövs till alla pedagoger. Därför anordnar
Kompetenta Gotland en fortbildningsdag den 28 oktober 2019 för grundskola,
särskola, gymnasieskola och modersmålsenheten. Redan nu den 10 juni
genomförs en liknande dag för vuxenutbildningen.
Systematiskt samarbete

Med de utmaningar vi ser inom kompetensförsörjningen i dagens samhälle,
och också här på Gotland, måste skolan och arbetslivet systematiskt arbeta
tillsammans. En väl organiserad samverkan kan leda till mer effektivitet och
hållbarhet över tid. Idag har Region Gotland en organisation med en
praktiksamordnare, kring PRAO för år 8 och 9, där både offentlig verksamhet
och det privata näringslivet hjälper till med praoplatser.
Projektet Kompetenta Gotland jobbar just nu för att kunna få till ett
systematiskt arbete över tid kring mer skola-arbetslivssamarbete. Det kan vara
exempelvis studiebesök och näringslivskontakter i undervisningen, så att alla
elever får en ”lägstanivå” när det gäller arbetslivsrelaterade kunskaper under
hela sin skolgång. Detta behöver fortsätta ända upp på gymnasiet och
vuxenutbildningen. Vi ser att detta tillsammans med mer studie- och
yrkesvägledning kan leda till ökad valkompetens bland eleverna och att fler
elever förbereds för aktiva livsval.
Regional plan

Ett nästa steg är därför att få fram en regional struktur över skolaarbetslivsarbetet som håller över tid och är kontinuerlig och utvärderingsbar.
Denna struktur behöver få en förankring i flera nivåerna. Vi behöver en
beslutande nivå (förvaltning, politik och rektor), en verkställande nivå (rektor,
lärare och studie- och yrkesvägledare) och hjälp av omgivande resurser
(arbetsliv och näringsliv) för att kunna nå vår målgrupp (elever och föräldrar).
Vi behöver därför i vår region enas om vad som är Region Gotlands
målsättning med studie- och yrkesvägledning i de gotländska skolorna och se
till att det finns en regional plan. Projektet Kompetenta Gotland ser detta som
ett naturligt led i det arbete de bedriver.
När Region Gotland läser betänkandet av utredningen om en utvecklad studieoch yrkesvägledning välkomnar vi därför förslaget om en huvudmannaplan för
karriärvägledning och att det även föreslås att denna plan ska innehålla en
redogörelse för hur samverkan med det omgivande samhället ska ske. Vi
känner redan nu att vi med hjälp av projektet är på god väg!
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