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Motion
Utred antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan
Det kanske viktigaste valet som elever gör är det avseende val av skola och utbildningsinriktning. Få
val som elever gör är så viktiga och påverkar deras framtid så mycket. Vikten av att i god tid göra rätt
val har dessutom ökat, valmöjligheterna är flera idag än någonsin och man måste också välja i allt
tidigare åldrar.
De val som eleven gör, kommer än mer idag än någonsin, att påverka hans eller hennes framtida
möjligheter att välja utbildning på universitet och högskola och att få arbete. Desto senare man väljer
inriktning desto större blir effekten av att välja fel skola och/eller inriktning/utbildning.
Det är av naturliga skäl väldigt svårt för en 15-16 åring att föreställa sig hur en framtida yrkeskarriär
ser ut, en karriär som de kanske inte skall påbörja förrän om 10 år.
Mot denna bakgrund blir studie- och yrkesvägledningen ytterst viktig. Dessutom är detta något som
eleven har rätt till enligt skollagen.(skollagen 2010:800, 2 kap, 29 och 30§).
När skolinspektion undersökte hur studie-och yrkesvägledningen såg ut i 34 grundskolor runtom i
Sverige, framkom det att endast 28 procent av elever i nionde klass på de granskade skolorna, hade
en klar bild av vilka olika gymnasieprogram som fanns att välja på. 45 procent hade inte någon vuxen
att prata med om sina framtidsplaner. Stressen eleverna upplevde på grund av detta var hög.
Om eleverna väljer fel utbildning, så riskerar det inte heller bara att påverka den enskilde elevenmed exempelvis arbetslöshet som följd- utan det riskerar även att påverka näringslivet negativt, med
försämrade möjligheter att rekrytera utbildad arbetskraft.
I organisationen svenskt näringsliv senaste rekryteringsenkät(2014) uppgav hälften av företagen att
de haft svårt att rekrytera personal, man upplever brist på personer med rätt utbildning, det har
bland annat varit svårt att rekrytera personer som gått vissa av gymnasieskolans yrkesprogram.

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:
Att uppdra åt utbildningsnämnden att utreda hur många studie- och yrkesvägledare det finns
anställda i de kommunala grundskolorna, hur många timmar de finns på respektive skola, och om
detta motsvarar kraven i skollagen(2010:800, 2 kap, 29§§)

Att om någon/ra kommunala skolor inte uppfyller skollagens krav på tillgänglighet med studie- och
yrkesvägledare för eleverna, uppdra utbildningsnämnden att ta fram förslag på åtgärdsplan för detta,
med därtill hörande kostnadskalkyl.
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