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Utses att justera

Bernt Ekström
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Bernt Ekström
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Barn- och utbildningsnämnden
Bun § 66

Dnr BUN 2012/0235

Programstruktur Vadsbogymnasiet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets förslag till beslut i Barn- och utbildningsnämnden

Inför hösten 2014 beslutar Barn- och utbildningsnämnden att Fordonsprogrammet utgår ur
utbudet.
Omedelbar justering.
Ordföranden Leif Jonegård (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Bernt Ekström (V) reserverar sig mot förslaget.
Bakgrund

Några program vid Vadsbogymnasiet riskerar att inte fyllas hösten 2013. Vid första ansökningsomgången saknas det behöriga elever vid några program, men det förväntas bli fler
elever behöriga under vårterminen, vilket gör att flera program i slutantagningen kan komma att få fler elever än vad som framgår av antagningsstatistiken. Vid första antagningen
finns 59 av 252 sökande elever som ännu inte uppnått behörighet.
Skolledningen vid Vadsbogymnasiet har fått i uppdrag att författa en tjänstemannaskrivelse
angående framtida programstruktur vid Vadsbogymnasiet med anledning av det sjunkande
elevunderlaget och förändrad ekonomisk situation.
På mötet

Anette Karlsson (M) föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Fordonsprogrammet utgår ur utbudet 2014.
Leif Andersson (S) yrkar på att fordonsprogrammet ska finnas kvar i utbudet för Vadsbogymnasiet 2014.
Ordföranden Anette Karlsson ställer de två förslagen i proposition och finner att utskottet
beslutar enligt Anette Karlsson (M) förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse från Maria Appelgren och Jonny Odhner ”Programstruktur Vadsbogymnasiet”.
Elevtalsförändring 2008 – 2026.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-08 § 65.
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