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Lite	information	för	DIG	som	skall	sitta	i	ett	
programråd	från	branschens	parter.	
Programrådens roll är reglerad i lag och skall finnas på alla yrkesprogram som förutsättning 
för att skolan ska kunna starta sin verksamhet som utbildningsanordnare. 

Programrådens funktion är reglerad och det är huvudmannen för utbildningen som ansvarar 
för att rådet finns och har den funktion som det är tänkt. Det är statens skolinspektion som är 
tillsynsmyndighet över att detta så sker. 

Rådets huvuduppgift är att stötta skolhuvudmannen med sin erfarenhet och kompetens så att 
den utbildning som bedrivs blir väl anpassad efter de grundkrav som anställningsbarhet 
kräver. Du bör även se till att de lokala förutsättningarna för anställning belyses så skolan får 
den bästa möjligheten att informera om detta. Målet är att eleven får de bästa tänkbara 
förutsättningarna för anställning efter avlagd yrkesexamen med hjälp av den branschkunskap 
som rådet ska representera. Rådet har också till uppgift att föreslå APL–platser som har det 
yrkeskunnande och bredd samt den kompetensen som krävs gällande utbildning av elever och 
lärlingar. 

Det tydliga i gymnasiereformen GY11 är att lokala versioner inte får ske på bekostnad av den 
nationella eller internationella ramen. Utbildningen får inte avvika från den nationella normen. 
Oavsett utbildningsort eller huvudman skall Eleven få samma kunskap och kompetens i 
enlighet med de examensmål som gäller för respektive utbildning. För att detta ska fungera på 
ett tillfredställande sätt under ett längre perspektiv så är det vår uppfattning att Din medverkan 
bäst sker genom ett tydligt mandat från någon av de avtalsslutande parterna eller motsvarande 
organisation som är verksam inom den bransch utbildningen verkar.  Det ger Din roll en 
tydlighet och stabilitet som krävs för att långsiktigt höja kvaliteten på utbildningen och 
därigenom skapa bättre utbildade yrkesmän -och kvinnor i vår bransch. 

Du som inte har detta mandat från endera parten utan Sitter som ledamot i rådet utifrån ditt 
yrkeskunnande och kompetens och exempelvis företräder ditt företag så ber vi dig att vara 
tydlig med detta.  

Branschens arbetsmarknadsparter som även ingår i UHR är: 

SHR/ VISITA  

HRF Hotell och Restaurang Facket 

Unionen 

KFO Kooperationens Förhandlingsorganisation 
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Programråd	
Programråden består normalt av ledamöter från: 

• Arbetslivet (dvs. berörd bransch och som omfattas av branschens utbildningsavtal) 
• Fackliga organisationer 
• Lärarna 
• Elever 
• Gärna även ansvarig politiker 

 

Programrådens ledamöter utses normalt av sin part. 

Programrådet bör bestå av ledamöter (representanter) för de yrken programmet avser. Detta 
för att höja intresse för sina yrken och ett mer aktivt programråd. Den bör inte vara för många 
ledamöter så att man kan sammanträda utan att de är svårt och hitta lämpliga tider.  

Branschens	uppgift.	
Medverka till att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Bidra till ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet och säkerställa att de arbetsplatser som tar 
emot elever har kompetenta handledare.  

Medverka och bidra vid uppföljning och utvärdering av den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen. 

Normalt sammanträder programrådet fyra gånger per år men om så behövs oftare. Det viktiga 
är att funktion fungerar tillfredställande.  

Som ledamot har du också ett ansvar för att huvudmannen d.v.s. skolan får den information 
som krävs ur branschens synvinkel. Kom överens om sammanträdesdagar för hela året i 
förväg, med tidpunkt för mötets början och planerat slut för att säkerställa kontinuitet. 

	
Kvalitet	i	utbildningen	

• De programinriktningar som branschen har satsat på är för att tillgodose branschens 
långsiktiga behov och anställningsbarhet av elever/lärlingar 

• Har DU synpunkter på kursplaner eller examensmål så ber vi dig att i första hand 
kontakta UHR för att framföra dina synpunkter till skolverket. 

• För att stabilisera och fördjupa de teoretiska och praktiska skolämnen behövs lämpliga 
APL (Arbetsplatsförlagda utbildningar). De lokala parterna kan ge hjälp med råd och 
praktisk erfarenhet så en önskad bredd uppnås. 

• Företaget bör omfattas av branschens utbildningsavtal så att parterna kan ta ansvar för 
kvaliteten och eventuell vid behov ingripa. Detta innebär också att de finns ett 
yrkesombud enligt utbildningsavtalet därför förordar UHR att det endast används 
företag som är medlemmar i SHR/Visita eller annan lämplig arbetsgivarorganisation.  

• APL är en del av kursplanen och de kräver att skolan och arbetsplatsen synkas. Att 
skolan tillhandhåller utbildningsmaterial till arbetsplatsen och utöver tillsyn samt 
informera handledaren om företagets ansvar som ligger i APL. 
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• Vår åsikt är att skolförlagd APL bör undvikas eftersom den inte håller de praktiska 
inslag eller den arbetsplatserfarenhet som den arbetsplatsförlagda APL tillgodoser. 

• Vi anser att det är av största vikt att företagen tillhandahåller lämpliga handledare. Vi 
anser att dessa normalt bör ha godkänt gesällbrev eller motsvarande dokumenterade 
yrkeskunskaper. Handledaren skall normalt arbeta jämsides och/eller vara tillgängligt 
för sin adept. 

• Gymnasieexamen genomförs i slutet av den treåriga utbildningen där branschen parter 
som med medbedömare har en viktig och aktiv roll för kvalitetssäkring och tillför 
yrkeskunskapen från branschen. 

• Du som branschrepresentant bör verka för att eleven får så bra bild av branschen som 
möjligt.  

• Du bör som branschrepresentant verka för att företagen får möjligheter att utbilda 
genom kostnadstäckning för uppdraget av skolan. 
 

Förslag	på	hur	programrådet	kan	arbeta.	
• På sitt första möte utses ordförande och sekreterare. Den kan vara roterande 

mellanparterna och/eller för en viss period. Sekreteraren är dock lämpligast någon från 
skolans värld. 

• Ledamöterna skall delta agera aktiv i roll som ledamot i syfte at påverka kvaliteten 
• Möten förläggs på sådan tid så att alla ledamöter normalt kan delta. 
• På möten informeras ledamöterna om hur söktrycket är, eventuella avhopp. 
• Ledamöterna skall ha regelbunden kontakt med sina uppdragsgivare. 
• Ledamöterna skall ha utöver sina sammanträden ha kontakt med skolan och följa och 

påverka utbildningen i den mån det krävs. 
• Ledamöterna skall hålla sig informerad om lämpligheten och kvalitet av 

utbildningslokalerna. 
• Programrådet har ansvar att handledarna erhåller lämpligt utbildning för sitt uppdrag.  
• Programrådet har också ett eget ansvar i sin egen utbildning och vidareutbildning. 
• Att aktivt samarbeta med UHR för att höja programrådens möjligheter och svårigheter 

till högre nivå. 

Mer	information	
! www.UHR.nu 
! www.skolverket.se  
! www.skolinspektionen.se  

 


