
Motion från Miljöpartiet de gröna

BÄTTRE SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV

Ungdomsarbetslösheten  är  ett  samhällsproblem  som  måste  tas  på  stort  allvar. 
Sverige  harhögre  ungdomsarbetslöshet  än  många  jämförbara  länder.  Den  höga 
ungdomsarbetslösheten beror  inte bara på den senaste lågkonjunkturen, utan har 
strukturella orsaker. Det finns enutbredd rädsla att anställa ungdomar då de saknar 
erfarenhet och därmed upplevs som”osäkra kort”. Mot den bakgrunden är det av stor  
vikt  att  skolungdomar  och  studenter  ges möjlighet  till  olika  former  av  praktik  i 
arbetslivet.

Att inte ge unga människor framtidstro och möjlighet att få utveckla sina förmågor, är ett 
ofattbart slöseri av mänskliga resurser och får betydande konsekvenser för individens framtid. 
Andelen  elever  som slutar  direkt  efter  grundskolan  eller  hoppar  av  gymnasiet  har ökat  i 
Sverige och uppgår nu till en femtedel av varje årskull. Många unga får aldrig någon varaktig 
etablering på arbetsmarknaden på grund av just ofullständig utbildning och brist på kontakt 
med arbetslivet. 

Ett bra samarbete mellan skolan och näringslivet är avgörande både för företagens möjligheter  
att  utvecklas  i  framtiden  och  för  elevernas  möjligheter  att  få  bra  jobb  efter avslutad 
utbildning.  Det  kan  dessutom underlätta  välfärdssektorns  möjlighet  att  rekrytera unga  till 
framtidens  bristyrken  inom  vård  och  omsorg.  Forskningsrapporter  visar  att  praktisk 
arbetslivsorientering  (PRAO)  underlättar  elevers  studie-  och  yrkesval,  tillför 
ämnesundervisningen nya perspektiv, ger stöd till inlärningen samt ökar elevers kunskap om 
arbetslivet och dess krav och möjligheter. Ett bra samarbete med näringslivet öppnar också 
upp för  elever  att  få  ett  första  sommarjobb.  Tidig  kontakt  med arbetslivet  kan dessutom 
motivera och inspirera unga till fortsatta studier. Detta förutsätter att samverkan mellan skola 
och arbetsliv börjar tidigt i skolan. 

Miljöpartiet de gröna vill öka kontaktytorna mellan skola och arbetsliv, bl.a. genom utvecklad 
prao och förbättrad studie- och yrkesvägledning (SYV). Prao ger värdefulla kontakter med 
arbetslivet som skolan inte kan ge. För många elever har prao fungerat som den främsta, och i 
många fall enda, kontakten med arbetslivet innan de gör viktiga utbildnings- och yrkesval för 
framtiden.  

I dag har många skolungdomar mycket svårt, ibland näst intill omöjligt, att få en praoplats. 
Det är allt för ofta upp till elevens föräldrar och eventuella sociala nätverk att ordna en plats. 
Det  är  inte  acceptabelt  och  betyder  i  realiteten  att  de  elever  som allra  mest  behöver  en 
praoplats  blir  utan.  Skolan  bör  i  samarbete  med  arbetsgivarorganisationer  utveckla,  inte 
avveckla, den praktiska arbetslivsorienteringen.

På det lokala planet är samarbete mellan skolan och de lokala arbetsgivarna helt nödvändigt 
för en bra och utvecklande praoverksamhet. Ett sådant samarbete måste gälla både privata och 
offentliga arbetsgivare.  Det bör vara kommunernas ansvar att utveckla detta samarbete, ett 
samarbete som dessutom kan ge andra mervärden i relationen mellan kommun och näringsliv. 
Många skolor runt om i landet har egna modeller för hur de utvecklat samarbetet med det 
lokala näringslivet. 
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Med anledning av ovanstående yrkar vi

att Lunds kommun bör tillsätta en arbetsgrupp med representanter från näringslivet, 
kommunen  och  skolan  för  att  förutsättningslöst  utveckla samverkansformer  för  ett 
hållbart samarbete mellan skolor och arbetsliv. 

Petter Forkstam Emma Berginger
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