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av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Gymnasieskolans yrkesprogram
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om de yrkesförberedande utbildningarna.

Motivering
Det har under de senaste åren varit tydligt fokus på högskoleutbildning och
forskning. Yrkesutbildningarna, framför allt de gymnasiala, har hamnat mer i
skymundan. Det är nu dags att sätta fokus på de yrkesförberedande utbildningarna. Ambitionen måste vara att förbättra yrkesprogrammen på gymnasieskolan, så att det blir möjligt för fler att få ett jobb direkt efter gymnasiet.
Under senare tid har inte parterna på arbetsmarknaden i tillräcklig utsträckning lyckats övertyga ungdomarna om att välja just deras yrkesområde. Resultatet har blivit att det på flera områden saknas tillräckligt med kompetent
arbetskraft. Regeringen har uppmärksammat detta i den senaste gymnasieproppen och det är bra.
Signalerna från vissa av de yrkesorienterande programmen på gymnasieskolan är oroande. Det är en överlevnadsfråga för Sverige att det finns kvalificerade yrkesarbetare. Klarar vi inte detta kommer vi att stå oss slätt i konkurrensen mot omvärlden.
Bland dem som går färdigt yrkesprogrammen där det är brist på arbetskraft
är oftast arbetsmarknadsutsikterna mycket goda. Av dem som gått ut fordonsprogrammet har två år senare 80 % ett jobb. På industri- och omvårdnadsprogrammet är det 76 respektive 79 %. Endast 4 % från byggprogrammet är
missnöjda med sitt arbete – jämfört med genomsnittet 11 % från de yrkesförberedande programmen. Av dem som har gått byggprogrammet har 70 % ett
arbete vilket kan jämföras med snittet på 59 % från de yrkesförberedande
utbildningarna. Det behövs en genomtänkt strategi för att rekrytera och utbilda lärare till yrkesprogrammen för att möta de stora pensionsavgångar som
väntas. Det finns inga enkla patentlösningar för att göra yrkesprogrammen
bättre. Mycket kan göras inom ramen för dagens gymnasieskola. Att ge alla
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elever en bra start oavsett vilket gymnasieprogram de går måste vara grunden.

O k ä n t n a m n p å Den viktiga frågan är hur vi utformar bra yrkesprogram som både tillfredsd o k u m e n t e g e n s k ställer
ap.
arbetsmarknadens krav och som lockar de ungdomar som vill satsa på

en utbildning som kan ge jobb direkt efter gymnasiet.
Stockholm den 4 oktober 2005
Claes-Göran Brandin (s)
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