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Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas 
ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Programråden 
består av representanter från skola, näringsliv samt politik och ska verka för att kvalitetssäkra 
yrkesutbildningarna på gymnasiet. Väl fungerande lokala programråd är av avgörande 
betydelse för att yrkesutbildningen ska kunna fungera och utvecklas. De lokala 
programråden/yrkesråden innebär en organiserad och nära samverkan mellan skola och 
arbetsliv. De studerande ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka 
utbildningens upplägg och genomförande.   
 
 
Programrådens uppgifter 
Uppgifterna för gymnasieskolans lokala programråd i Stenungsund är att: 
 

- i samverkan mellan skola och lokalt näringsliv planera, organisera och kvalitetssäkra 
det arbetsplatsförlagda lärandet genom att lokalt näringsliv tillhandahåller APL-platser 

 
- bidra till utformningen av gymnasiearbeten genom att exempelvis företags- och 

kommunala representanter medverkar som medbedömare i samverkan med ansvariga 
lärare. 

 
- bidra till samverkan mellan skola och lokalt näringsliv om utbildningens långsiktiga 

utveckling utifrån arbetsmarknadens behov i syfte att säkra kommunens och det lokala 
näringslivets kompetensförsörjning. 

 
- samråda med skolans representanter om vilka kurser som ska erbjudas som 

programfördjupning och individuella val i syfte att utbildningarna skall vara 
uppdaterade vad gäller innehåll och utrustning för att kunna anpassas till en 
arbetsmarknad i förändring. 

 
- samråda med skolans representanter om specifika kursers innehåll inom ramen för 

nationella styrdokument i syfte att anpassa kursinnehållet till arbetsmarknadens krav. 
 

- bidra till spridning av de lokala branschernas erfarenheter i kommunens och det lokala 
näringslivets olika nätverk. 

 
 
Rektors uppgifter  
Rektors uppgifter i gymnasieskolans lokala programråd i Stenungsund är att: 
 

- ha det övergripande ansvaret för utbildningen inklusive arbetsplatsförlagt lärande 
(APL), vilket är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.  

 
- säkerställa rutiner för bedömning av det arbetsplatsförlagda (APL) lärandet.  

 
- besluta om hela eller delar av kursen ska förläggas till arbetsplatsen samt hur 

fördelningen under läsåret ska se ut.  
 
 
 



 
 

 
De politiska representanternas uppgifter  
Uppgifterna för de politiska representanterna i gymnasieskolans lokala programråd i 
Stenungsund är att: 
 

- representera kommunen som huvudman för den kommunala skolan.  
 

- genom kontakter med branschföreträdare i de lokala programråden skaffa sig fakta- 
och beslutsunderlag vad gäller arbetsmarknadens kompetensförsörjning.  
 

- aktivt bidra till utveckling och samverkan utifrån huvudmannaperspektivet. 
 

- få insyn, information och kunskap inom ramen för programråden och föra denna 
tillbaka till välfärdsutskottet.  

 
 
 
Branschföreträdarnas uppgifter  
Branschföreträdarnas uppgifter i gymnasieskolans lokala programråd i Stenungsund är att: 
 
 

- informera om nuläge och framtid gällande kompetensförsörjning och utveckling inom 
aktuellt yrkesområde.  

 
- sprida information från programråden till branschen.  

 
- verka för att underlätta anskaffning av APL-platser samt främja branschens 

engagemang i yrkesutbildningen.  
 
 
Val av representanter 
Välfärdsutskottet väljer politiska representanter till gymnasieskolans lokala programråd i 
januari första året på ny mandatperiod. Valet avser en mandatperiod och den valda 
representanten påbörjar sitt uppdrag på nästkommande programrådsmöte.    
 
 
Arvodering  
Regler för arvodering framkommer av arvodesreglementet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Mötesfrekvens och ansvar för kallelse  
Programråd  Politisk representation Mötesfrekvens  Ansvar för 

kallelse 
Handel och administration 1 representant 2 tillfällen/år  Rektor 

Barn och fritid 1 representant 2 tillfällen/år Rektor 
Bygg och anläggning 1 representant 2 tillfällen/år Rektor 
Lärlingsprogram  1 representant 2 tillfällen/år Rektor 
El och energi 1 representant 2 tillfällen/år Rektor 
Fordon och transport  1 representant 2 tillfällen/år Rektor 
Hotell och turism 1 representant  

 
2 tillfällen/år Rektor 

Vård- och omsorgscollege 1 representant 2 tillfällen/år Rektor 

Teknikcollege 
(TE, INI, INP) 

2 representanter 
(1 styrande + 1 opposition)  

6 tillfällen/år Ordförande 
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