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Malmö stad

Grundskolenämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-05 kl. 12:30-14:30

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, våning 9, sal C9-6

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S)
John Eklöf (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Johanna Öfverbeck (MP)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Anette Enhav (Avdelningschef, avdelningen kvalitet och myndighet)
Helen Nyman (Ekonomichef)
Hans Nilsson (Avdelningschef, samordning och stöd)
Mats Johnsson (Enhetschef, it-enheten)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen
Protokollet omfattar

§34

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Svedgard
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

...........................................

John Eklöf (M)

…………………………………
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Remiss från Utbildningsdepartementet - Framtidsval - karriärvägledning
för individ och samhälle (SOU 2019:4)

GRF-2019-6567
Sammanfattning

Utbildningsdepartementet har skickat den nyligen framlagda utredningen ”Framtidsval –
karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) på remiss till Malmö stad.
Utredningen innehåller fem huvudförslag:
 Ett förtydligande av vad vägledning är, att den kan vara både individuell och generell
och ska benämnas karriärvägledning.
 Ett förtydligande av elevers tillgång till individuell karriärvägledning.
 Tydligare krav på att individuell karriärvägledning ska erbjudas vid vissa tillfällen.
 Förstärkning av det generella karriärvägledningsperspektivet i olika ämnen.
 Ett nytt obligatoriskt inslag med tilldelad tid, benämnt framtidsval, ska införas i
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande, med följande
ändring och skickar den till kommunstyrelsen
o Meningen "Den delas i en mer generell, eller vid, del som omfattar
övergripande information om arbetslivet, arbetsmarknad, förmåga att välja,
framtidsplanering m.m. och en individuell, eller snäv, del som omfattar den
individuella vägledningen" på sida 1 ändras till "Den delas i en mer generell
del som omfattar övergripande information om arbetslivet, arbetsmarknad,
förmåga att välja, framtidsplanering m.m. och en individuell del som omfattar
den individuella vägledningen".

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190405 Remiss från Utbildningsdepartementet Framtidsval - Karriärsvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)
Förslag till yttrande GRNAU 190405 avseende remiss från
utbildningsdepartementet; Framtidsval - karriärvägledning
Betänkande

