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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 37

Dnr 2017/00230

Programstruktur gymnasiet 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar om förändrat utbud av nationella
program hösten 2018 vid Vadsbogymnasiet och gymnasiesärskolan
genom tillägg av gymnasial lärlingsutbildning vid Bygg- och
anläggnings-programmet, Industriprogrammet samt Vård- och
omsorgsprogrammet.
2. Utbildningsnämnden beslutar att ge rektor för Vadsbogymnasiet i
uppdrag att från och med vårterminen 2017 vid behov göra erforderliga
justeringar av antal platser vid respektive program.
Bakgrund

Elevtalen vid gymnasiet förväntas vara stabila under kommande verksamhetsår,
men det finns ett behov av att bredda utbudet av utbildningar och ge ett
alternativ till traditionell skolförlagd utbildning genom att erbjuda gymnasial
lärlingsutbildning.
Vadsbogymnasiet har genomfört en utredning kring gymnasial
lärlingsutbildning. Utredningen har kommit fram till att både inom skolan och
inom branschorganisationer, företag och offentlig verksamhet finns det ett
positivt mottagande kring en start av gymnasial lärling.
Vadsbogymnasiet önskar starta lärlingsprogram vid Bygg- och anläggningsprogrammet två platser, Industriprogrammet två platser samt Vård och
omsorgs-programmet fyra platser hösten 2018. Gymnasial lärling ska ses som
ett komplement till skolförlagd utbildning och gör att det öppnas upp för fler
elever att gå dessa program. Initialt förväntas programmen ges med samma
inriktningkurser som vid de skolförlagda programmen. Gymnasial lärling är en
utbildning med samma krav som skolförlagd utbildning. Gymnasial
lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går
lärlingsutbildning i gymnasieskolan genomgår mer än hälften av utbildningen på
en eller flera arbetsplatser.
Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och även inom de
nationella programmen i gymnasiesärskolan. Lärlingsutbildningen använder sig
av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning. I gymnasieskolan leder
utbildningen till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. En elev
som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande
högskolebehörighet.
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Forts § 37
Vidare föreslås att rektor för Vadsbogymnasiet från och med våren 2017 får i
uppdrag att dimensionera antalet platser vid respektive gymnasieprogram
utifrån elevers efterfrågan av de olika programmen. Det nya samverkansavtalet
inom Utbildning Skaraborg innehåller en överenskommelse om att gemensamt
se över och dimensionera gymnasieskolornas programutbud inom
samverkansområdet vilket kan komma att påverka detta beslut längre fram.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Programstruktur Vadsbogymnasiet 2018" upprättad av rektor
Maria Appelgren och utbildningschef Katarina Lindberg.
Utbildningsplatser 2018.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 38

Dnr 2017/00091

Nyanlända - vid uppskrivning av ålder

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag
till beslut.
Bakgrund

Enligt 15 kap. 5 § och 29 kap. 2 och 3 §§ Skollagen har elever med
uppehållstillstånd rätt att påbörja en gymnasieutbildning innan de har fyllt 20 år.
Asylsökande, inklusive de med tidsbegränsat uppehållstillstånd, har rätt till
gymnasieutbildning om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. Om den
asylsökande, inklusive den med tidsbegränsat uppehållstillstånd, har hunnit fylla
18 år innan denne påbörjar sin gymnasieutbildning erhåller kommunen ingen
ersättning och kommunen har ingen skyldighet att erbjuda skolgång.
Med anledning av aktuella bestämmelser avseende åldersbestämning av
asylsökande, förekommer nu att asylsökande som går i grundskolan får sin ålder
uppskriven från omyndig ålder till myndig ålder. Dessa asylsökande har således
enligt gällande lagbestämmelser ingen rätt till gymnasiestudier och utan ett
fullständigt personnummer har de inte heller rätt till studier inom SFI. Det
finns i dagsläget inga statliga bestämmelser eller styrdokument kring hur
kommuner ska agera i frågan. Konsekvenserna kan således bli att dessa
personer hamnar utanför utbildningssystemet. Omvärldsbevakning visar att
kommuner i nuläget hanterar utbildning för asylsökande som fyllt 18 år på olika
sätt.
Det finns i dagsläget ett antal asylsökande elever i årskurs 9 i Mariestads
kommun vars åldrar blivit uppskrivna till 18 år. Det finns även ett antal
asylsökande elever som kommer flyttas till Mariestads kommun från annan
kommun, vars åldrar efter uppskrivning nu uppnår myndig ålder.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse "Asylsökandes möjlighet till gymnasiestudier vid uppskrivning
till myndig ålder" upprättad av rektor Maria Appelgren, kvalificerad utredare
Maria Helgée och utbildningschef Katarina Lindberg.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 39

Dnr 2014/00159

Revidering Delegationsordning

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden återtar delegation för grundskolechef att besluta
om:
Ärendetyp C7. Mottagande på försök i annan skolform. Beslut om
integrerad skolgång. SL 7:8 och 7:9.
2. Utbildningsnämnden ger elevhälsochef delegation att besluta om:
Ärendetyp C7. Mottagande på försök i grundsärskola. Beslut om
integrerad skolgång för grundskoleelev i grundsärskola. SL 7:8 och 7:9.
Bakgrund

Sektor utbildning föreslår utbildningsnämnden ge delegation till elevhälsochef
om mottagande på försök i grundsärskola och att besluta om integrerad
skolgång för grundskoleelev i grundsärskola. Nuvarande delegation, ärendetyp
C7, återtas från grundskolechef.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ”Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning”
upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg.
Utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2014-12-03, senast reviderad
2017-04-18.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 40

Dnr 2017/00232

Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska och
logopediska insatser

Arbetsutskottets förslag till beslut i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar utse elevhälsochef Stina Lindell som
verksamhetschef för elevhälsans psykologiska och logopediska insatser.
Bakgrund

Alla som bedriver yrkesmässig hälso- och sjukvård är vårdgivare så även
kommunen. Utbildningsnämnden är en av vårdgivarens (Mariestads kommun)
representant och ansvarar för elevhälsans medicinska insatser
(skolhälsovården). Elevhälsans medicinska del lyder under Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL). Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon, utsedd
av nämnden, som ansvarar för verksamheten (verksamhetschef). En viss del av
psykologens och logopedens tjänsteutövning omfattas också av Hälso- och
sjukvårdslagen.
Utbildningsnämnden utsåg, 2014-05-21 (Bun § 84), elevhälsochef Stina Lindell
till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser från och med den 16
juni 2014.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse ” Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska och
logopediska insatser” upprättad av utbildningschef Katarina Lindberg.

Expedierats till:
Utbildningsnämnden
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Utbildningsnämndens arbetsutskott
UNAU § 41

Dnr 2016/00086

Uppdrag till utbildningschef

Beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger utbildningschefen i uppdrag att utreda
särskoleverksamheternas framtida organisation och lokalförsörjning.

Expedieras till:
Utbildningschef Katarina Lindberg
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