Familjecentralen fortsätter att utvecklas. Familjecentralen är ett samverkansprojekt
mellan kommunen, landstinget och studieorganisationer. Syftet är att samordna de
resurser som finns kring kommunens barn och unga och att arbeta hälsofrämjande. Det
gynnar barn, unga och samhället i stort. En satsning på att få de asylsökande familjerna
delaktiga i Familjecentralens arbete pågår.
X-satsningen som startade under 2004 fortsätter. X är ett projekt som spänner över
förvaltningens alla grenar, från förskola till och med gymnasiet. Målet är bland annat
att synliggöra den röda tråden i verksamheterna och tydliggöra de krav som ställs på
barn och unga inom förskole- och skolverksamheten i Y. Satsningen omfattar svenska,
matematik och engelska samt social och emotionell utveckling. Inom dessa
ämnesområden har förvaltningen bildat nätverksgrupper med pedagoger från förskola
till gymnasieskola.

Borttaget: och…landstinget... [1]

Borttaget: samtliga …lla

... [2]

Inom den nationella satsningen på kompetensutveckling för lärare, det så kallade
lärarlyftet, erbjuds lärare ämnesbreddning eller fördjupningsstudier utifrån
verksamhetens behov, med syftet att öka måluppfyllelsen.

Borttaget: .k.…lL

... [3]

Arbetet med barnens rätt och barnkonventionen fortgår, och förvaltningen fortsätter
sina utbildningsinsatser inom detta område. Arbetet med att utveckla formerna för ökat
elev- och föräldrainflytande fortgår.

Borttaget: B

Gymnasieskolan står inför stora förändringar under den närmaste framtiden. Antalet
elever vid gymnasiet har ökat i snabb takt under de senaste åren, men nu väntar en lika
snabb minskning. Elevantalet i åldrarna 16–19 år minskar med cirka 30 procent både i
Y kommun och i hela regionen. Det kommer att krävas mycket tid och resurser för att
planera och genomföra förändringar för att bemöta det minskande elevunderlaget.

Borttaget: under några år ... [5]

Gymnasiet måste i framtiden kunna konkurrera ännu mer med andra kommunala
skolor och friskolor i regionen, vilket gör att förvaltningen måste lägga ytterligare tid på
marknadsföring och information till elever och föräldrar. Samtidigt är det viktigt att
fortsätta att profilera skolans program och inriktningar. Förvaltningen ska även
eftersträva andra egna utvecklingsinsatser inom den givna ekonomiska ramen. De nya
målen från utbildningsnämnden (kvalitet på undervisning och lokaler, trivsel, trygghet,
och minst betyg G i alla kurser) är också en viktig del i skolans arbete med att göra
skolan attraktiv för ungdomar.
Förvaltningen fortsätter också utvecklingsarbetet i olika samverkansprojekt, bland
annat med EU-kontoret, högskolan, näringslivet, andra kommuner i Z,
Näringslivsbolaget och i projektet X.

... [4]
Borttaget: B…rnkonventionen

Borttaget: arbeta med

... [6]

... [7]
Borttaget: ortsatt…utvecklings

Förvaltningen eftersträvar ett större samarbete mellan grundsärskolan och
gymnasiesärskolan. Rektorn för W-skolan får i uppdrag att initiera placering och
fördelning av resurser till särskoleelever. Elevhälsan kan få en samordnande roll och
kan utgöra ett stöd till verksamheten.

... [8]
Borttaget: Ett …örvaltningen

Y Lärcentrum har tilldelats 1,6 mkr av Skolverket för att genomföra en
påbyggnadsutbildning för yrkesförare inom godstransport. Utbildningen startar den 16
mars 2009 och har totalt 18 platser. Sedan tidigare erbjuder Lärcentrum en
bergarbetarutbildning i samarbete med NN AB.

Borttaget: medel (…,6 milj.... [9]

