I Gysam samverkar 11 av Dalarnas kommuner med visionen:

Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar!
Gysam deltar som samarbetspartner i arbetet med att göra Dalarna till Sveriges bästa
ungdomsregion.
I Dalarna ska ungas drivkraft tas tillvara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges
möjlighet att ta en plats i tillväxtarbetet. I Dalastrategin slås fast att Dalarna behöver ungas
entusiasm, drivkraft och kompetens. Unga ska känna att de i Dalarna har goda möjligheter till
utbildning och arbete.
Gysam är en del av Falun Borlänge regionen AB:s arbete för att stärka regionens
attraktionskraft. Gysams elva medlemskommuner samarbetar för att kunna erbjuda eleverna
stora valmöjligheter. Med eleverna i åtanke erbjuder vi kompetensutveckling av olika slag,
t.e.x den rektorsakademi som anordnats under läsåret 2014-2015.
Tillsammans med Region Dalarna gjordes 2014 en utredning om genomströmningen i länet.
Resultatet av den utredningen kommer att användas i ett utvecklingsarbete under året utifrån
två perspektiv – vad kan vi göra nu, och vad kan vi göra på lång sikt?
I den utredningen kan vi se att studietiden för gymnasieelever tenderar till att bli 4-5 år. Var
tredje elev behöver antingen längre tid på sig än tre år för att fullfölja gymnasieutbildningen,
eller så avbryter den helt. Det medför ökade kostnader och ökat behov av anpassningsförmåga
för skolorna. Gysam strävar efter en minskad genomströmningstid.
Tillsammans driver Gysamkommunerna ett flertal utvecklingsprojekt. Ett av dessa är
GysamNet – här erbjuds eleverna att nätbaserat studera ett stort utbud av moderna språk. Ett
annat är IKT-pedagogiskt nav – avsikten är att tillsammans driva och leda digitaliseringen av
skolan. Ett tredje är nätbaserad studiehandledning på modersmål. Alla projekten syftar på
olika sätt till att skapa bättre förutsättningar för ungdomar.
Under 2015 kommer Gysamkommunerna tillsammans att se över möjligheterna att starta
samverkan inom IM. Detta för att tillsammans lösa gemensamma problem och därigenom
kunna ge eleverna bättre möjligheter i framtiden.
I Gysam arbetar man också gemensamt med att skapa bättre samverkan mellan skola och
arbetsliv. Bl.a. genom att formalisera samverkan med collegebildningarna i länet samt
arrangerar studiebesök för lärare. Målet med det arbetet är att eleverna ska få en bättre
utbildning.

