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Kultur- och utbildningsnämnden

Förslag till förändringar i programutbud och
programinriktning på Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att se över Alströmergymnasiets
programutbud och att de inriktningar på programmen som erbjuds är attraktiva, både på
arbetsmarknaden och hos de presumtiva eleverna samt att de är aktuella och intressanta.
Inför läsåret 2021/2022 har förvaltningen identifierat ett behov av två förändringar i
Alströmergymnasiets utbildningserbjudande.
Förvaltningens yttrande
Under de senaste fyra läsåren har inga elever antagits till det humanistiska programmet,
detta med anledning av lågt söktryck. Programmet har av tidigare utbildningsnämnden och
nya kultur- och utbildningsnämnden förklarats som vilande, detta har medfört att eleverna
inför varje läsår har haft möjlighet att söka programmet kommande läsårs
antagningsomgång. De som sökt humanistiska programmet har istället i huvudsak antagits
till andra liknande program på Alströmergymnasiet, alternativt sökt sig till en gymnasieskola i
Göteborg som erbjuder programmet.
Som ett led i att förnya och bredda det estetiska programmet föreslås att en ny inriktning
inom musikproduktion inrättas som kompletterar inriktningarna dans och musik. Enligt
nuvarande personalorganisation finns lärarkompetens som motsvarar behovet i enlighet med
den nya föreslagna inriktningen. Förvaltningen bedömer att start av denna inriktning
medverkar till att framtidssäkra det estetiska programmets fortlevnad på
Alströmergymnasiets samt att ett adekvat elevunderlag för att starta inriktningen finns.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer i nuläget att det inte medför någon kostnad att lägga ned det
humanistiska programmet då dessa omställningskostnader redan effektuerats i enlighet med
tidigare beslut kring att låta programmet vara vilande.
Förvaltningen har i nuläget ingen kostnadsbedömning kring uppstart av ny inriktning. Ett
investeringsbehov kan uppkomma. Personalorganisatoriskt är det i nuläget ordnat med
adekvat lärarkompetens.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att det humanistiska programmet läggs ner från
och med läsåret 2021/2022 samt att musikproduktion startas som en ny valbar inriktning på
det estetiska programmet från och med läsåret 2021/2022.
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