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Kultur- och utbildningsnämnden

Programförändringar på gymnasiesärskolan inför läsår
2020/2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen har genom Alströmergymnasiets gymnasiesärskola som
syftar till att ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge
en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett
aktivt deltagande i samhällslivet (Skollagen 2010:800).
På gymnasiesärskolan finns idag fyra olika program:
Programmet för Estetiska verksamheter
Programmet för Administration, handel och varuhantering
Programmet för Hotell, restaurang och bageri
Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation (lärling)
Enligt Skollagen ska huvudman sträva efter att erbjuda ett allsidigt urval av nationella
program och nationella inriktningar. Vidare framgår att varje kommun ska vid utformningen
av gymnasiesärskolan beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt från
kommunikationssynpunkt.
Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation startades upp för fem år sedan och
har sedan dess inte haft någon elev studerande på programmet.
Gymnasiesärskolan erbjuder idag inte programmet för Hälsa, vård och omsorg. Detta
program har elever i åk 9 med gymnasiesärskolan som målgruppstillhörighet visat intresse
för.
Förvaltningens hela yttrande biläggs tjänsteskrivelsen.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna
programförändringarna då ett program som inte efterfrågas läggs ned och ett program som
efterfrågas startas upp. Detta ger gymnasiesärskolan en annan bredd och ökade möjligheter
för elever efter avslutad skolgång att nå egen försörjning inom vård- och omsorgsområdet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inget behov av ytterligare finansiering då förutsättningar för att härbärgera
kostnaderna för de föreslagna programförändringarna finns inom befintlig ramtilldelning för
verksamhet utbildning för budgetåret 2020.

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beviljar Alströmergymnasiet att starta upp programmet
Hälsa, vård och omsorg från och med läsåret 2020/2021 samt avsluta programmet fastighet,
anläggning och byggnation (lärling).
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Rektor för sektor 1 och utbildningschef
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