Nämnd, tisdag-onsdag, 12-13 april 2011
Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
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Remiss – motion FP: Jämställd förskola och skola
Remiss – motion M: Surfning på skoltid
Remiss – Förslag om ändrade regler för tillträde till högskolan
Remiss – Förslag till omprövning av betyg
Ansökan om medel till idrottsgymnasiet från Gotlands idrottsförbund
Information från förvaltning:
i.
F-huset, yttrande
ii.
Lokalplanering byggprogrammet
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Övriga frågor
i.
Delegering – inackorderingstillägg för elever inom NIU
Mötets avslutande
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bilagor, ss 99-131
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Rapport
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Beslut
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Per Edman, ordförande
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Inledning
Gotlands folkhögskola har en stabil och omfattande verksamhet. Verksamheten
fördelar sig på södra och norra enheten lokaliserade till Hemse och Fårösund.
Skolan har trots ett omfattande sparprogram under året genomfört ett stort antal
utbildningar med hög kvalitet. Den årliga mätningen från SCB visar att antalet
deltagarveckor i förhållande till statsbidraget låg på 151 % under 2010.
Söktrycket till utbildningarna har varit gott och internatboendena har varit
välfyllda.
Hälften av de studerande på folkhögskolan kommer från fastlandet, drygt 50 av
dessa valde att skriva sig på Gotland under höstterminen 2010.
Utveckling och profilering
Folkhögskolans roll i lokal och regional utveckling i närsamhället
En medveten och tydlig profil för Gotlands folkhögskola är att delta i lokalt och
regionalt utvecklingsarbete.
Förhållandena på Gotland är speciella eftersom ön är en egen region, samtidigt
län och kommun. Gotland har inget landsting och därför var kommunen
huvudman för Gotlands folkhögskola fram till årsskiftet 2010/11, därefter
Region Gotland. Under 2010 genomfördes en omorganisation inom kommunen
då de frivilliga utbildningsformerna (gymnasiet och vuxenutbildning) lades
samman inom en nämnd och förvaltning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/förvaltningen bildades, där även Folkhögskolan ingår. Den nya
nämnden är också folkhögskolans styrelse.
Folkhögskolan ska verka för kommunens utveckling och främja
demokratisering av det gotländska samhället. Folkhögskolan ska verka för och
utbilda kring frågor som rör genus och jämställdhet. Den inriktningen har sitt
ursprung i den rock- och popkurs för tjejer som för sju år sedan startades i
Fårösund och har sedan utvecklats. Detta perspektiv gäller dels internt, för den
egna personalen, men ska också genomsyra all undervisning och annan
verksamhet. Skolan anordnar dessutom speciella utbildningar i genus- och
jämställdhetsfrågor för till exempel myndigheter. En tydlig målformulering i
styrkortet är att genus och jämställdhet ingår som ett ämne i samtliga kurser
som skolan ger. Folkhögskolan vill definiera lokal och regional utveckling som
ett brett begrepp som handlar om alla de förutsättningar som behövs för att
människor ska kunna leva och bo i en bygd. Det handlar inte bara om
försörjning utan också om att människor är delaktiga i en demokratisk process,
likaså i annat som kommunikationer, kulturliv och föreningsliv.
Det skall framgå med tydlighet att folkhögskolan arbetar för att främja
demokratin, såväl genom folkbildningens traditionella värdegrund men också
genom arbetet inom genus och jämställdhet.
Folkhögskolan som kulturcentrum.
Gotlands folkhögskola har i grunden god lokal förankring. Lokalbefolkningen
kommer till skolan i olika sammanhang. Till exempel nyttjar en del föreningar
skolans lokaler. Skolan har också många arrangemang öppna för allmänheten.
Det är allt från större evenemang som konserter, teaterföreställningar,
utställningar och kulturkvällar till mindre och mer frekventa, som cafékvällar,
filmkvällar, danskvällar och sportaktiviteter. Nästan en aktivitet i veckan är
öppen för allmänheten. Folk på orten deltar i högre eller mindre utsträckning,
men skolan är ”definitivt en öppen plats”. Både anställda och studerande deltar
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också i aktiviteter ute i samhället. Under förra året genomfördes ett 50-tal
kulturprogram. T.ex. genomför de studerande på musiklinjerna ofta offentliga
konserter. De studerande på speciallinjerna inom textil/skinn, foto, film, etc.
har årliga utställningar och publika arrangemang. Ett av de riktigt stora
arrangemangen är samarbetet omkring den internationella dagen som
genomförs under hösten, där Folkhögskolan utgör navet i ett stort och färgstarkt
arrangemang.
Gotländsk kultur och profil
Kurser och utbildningar är på Gotlands folkhögskola fördelade mellan de båda
enheterna, med lite olika inriktning. Av tradition har skolan haft en inriktning
mot estetiska ämnen och hantverk. Under de senaste åren har skolan genom en
medveten utvecklingsplan kopplat samman det traditionella gotländska
hantverket och skolans utbildningar. Yrkesverksamma hantverkare utgör
specialkompetens på folkhögskolans olika estetiska linjer. På detta sätt tryggas
också tillväxt och försörjning till den gotländska hantverkssektorn. Under 2010
har ett antal skinnsömnadsutbildningar genomförts som motsvarar de behov
som näringen efterfrågat. Folkhögskolan utgör en tydlig aktör i
kompetensutveckling för gotländska företag Got Kom.
I samklang med arbetsmarknaden
Konkret har ambitionerna kring folkhögskolans medverkan inom regional
utveckling gjort att man skapat flera yrkesinriktade kurser som direkt svarar
mot behov på den regionala arbetsmarknaden. Hit hör behandlingspedagogutbildningen som tillgodosett behovet av utbildad arbetskraft till öns
behandlingsverksamhet, men som nu också utbildar personer från övriga landet.
Också filmhantverksutbildningen kom till utifrån ett behov av arbetskraft till
filmstudion i Fårösund, men lockar numera deltagare från hela landet. Kursen i
skinn- och ullberedning är en utbildning som bygger på gotländsk
försörjningstradition och sker i samarbete med gotländska konsthantverkare.
Den leder inte till anställning, men väl till småföretagande eftersom
företagarutbildning ingår. I sammanhanget kan nämnas att det från samhällets
sida finns intresse för att folkhögskolan ska skapa en restaurangutbildning och
stenhuggarutbildning eftersom traditionen av stenhuggeri som finns på Gotland
behöver en ny generation hantverkare.
Som en aktör i regional utveckling kan folkhögskolan stötta företagande och
delta i nätverksskapande och utgöra en kunskapsförsörjare till näringslivet och
den lokala arbetsmarknadens behov. Det är viktigt att behålla folkhögskolans
demokratiska perspektiv vad gäller människosyn och pedagogik i allt som
genomförs.
Folkhögskolans roll som utbildningsanordnare
Sedan några år tillbaka är det en medveten ambition från folkhögskolans sida
att medverka i den regionala utvecklingen och dess främsta roll är naturligtvis
som utbildningsanordnare.
Det går inte att bara tänka regionalt, folkhögskolan är också en del av en större
marknad på den nationella arenan. Ett ”problem” när det gäller att utbilda för en
liten region är att behovet just här ganska snabbt mättas. Då går förstås
”överskottet” till andra regioner, som nu delvis sker med yrkesutbildningarna.
Det kan därför inte anses vara ett misslyckande om en del av deltagarna flyttar
efter avslutad utbildning
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Folkhögskolan har också en viktig roll när det gäller att höja den allmänna
utbildningsnivån. Detta är extra viktigt eftersom Gotland har en av de lägsta
utbildningsnivåerna i landet. Viktigast här är förstås den allmänna linjen som
tillgodoser ett utbildningsbehov bland lokalbefolkningen.
Folkhögskolan har under 2010 genomfört två utbildningar med stöd från Esfrådet (Europeiska socialfonden). En utbildning som vänder sig till långtidssjukskrivna, Livslinjen samt en utbildning för ungdomar med Aspergers
syndrom, Shift. Utbildningarna genomförs i projektform och i samarbete med
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
Kvalitetsarbete
Sedan 2005 arbetar Gotlands folkhögskola med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån modellen balanserade styrkort, BSC. De fem perspektiven
Brukare – Medarbetare – Ekonomi – Processer – Samhälle, är kommunövergripande, målen är gemensamma för alla förvaltningar men de
framgångsfaktorer som leder fram till målen är olika beroende på verksamhet.
Folkhögskolan har således ett eget BSC. För att veta att verksamheten är på rätt
väg definieras styrtal, eller indikatorer som ska vara konkreta och mätbara.
För att följa upp styrtalen används ett flertal olika verktyg:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

kursspecifika studerandeenkäter 1ggn/år
gemensamma studerandeutvärderingar för hela skolan 2 ggr/år
medarbetarenkäter 1 ggn/år
ekonomiuppföljning varje månad,
processkartläggning beroende på område, två processer årligen är
riktmärket.
medarbetar- och lönesamtal 1 ggn/år
djupintervjuer och utvecklingssamtal med deltagare, minst 1 ggn/år
lönejämförelser ur ett jämställhetsperspektiv
mätning av andelen Ekologiska inköp, 1 ggn/år
mätning av energiförbrukning
SKL:s jämförelsemätningar

Styrkortet revideras årligen utifrån de resultat som framkommit genom att både
framgångsfaktorer och styrtal analyseras och stäms av mot målen. Arbete med
att hitta bra och mätbara styrtal pågår konstant för att säkerställa att vi mäter det
vi önskar.
Kvalitetsförbättrande åtgärder i verksamhet genomförs kontinuerligt. Genom att
kartlägga olika processer, små och stora, upptäcker man var rutinerna brister.
Exempel på åtgärder är;
9 regelbundna träffar mellan enheterna med alla administrativ personal för
att säkerställa att båda enheterna har gemensamma rutiner,
9 förändrade rutiner när det gäller granskning av fakturor för en säkrare
ekonomisk hantering,
9 förbättrade antagningsrutiner med kortare svarstider till sökande,
9 konkret handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat,
9 framtagandet av en årskarta större aktiviteter både för
ledningsstrukturen och kursverksamheten
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Måluppfyllelse - nyckeltal - omvärldsanalys
• Brukare
Målet för perspektivet brukare är att de får tjänster av god kvalitet, känner sig
delaktiga och blir respektfullt bemötta. Två gånger per år genomför skolan en
enkätundersökning bland studerande på långkurserna. Skolan får genomgående
höga värden. Här följer måluppfyllelse av skolans styrtal med enkätvärden
och/eller kommentarer.
o Minst 90% av kursdeltagare som rekommenderar andra att studera
vid våra skolor. På denna fråga svarar 92% att man skulle rekommendera
andra att studera på någon av våra enheter. Det är en betydande ökning i
jämförelse för föregående år då värdet låg på 83%. Orsaken till det
förbättrade resultatet är bl a att kraftiga organisatoriska åtgärder gjordes på
fårösundsenheten för att förbättra trivsel och studiemiljö, vilket har gett
resultat.
o KundnöjdIndex (KNI) ska ha ett värde på minst 70. De studerande gav
det sammanlagda värdet på 79, vilket får betecknas som ett väldigt bra
värde
o Minst 75% av kursdeltagare som upplever sig ha fått en kvalitativ
förbättring av kunskap och stärkt självkänsla Andelen studerande som
svarade, ja vårterminen 2010 var 78% (72,5%, 2009).
o Kursdeltagarna ger minst värdet 7,0 (10-gradig skala) på att deras
synpunkter och erfarenheter tas till vara. Medelvärdet, vårterminen 2010
blev 7,35 (7,13, 2009). Under höstterminen mäts även de studerandes
upplevelser av om de får möjlighet att dela med sig av synpunkter och
erfarenheter, värdet 2010 blev 8,27.
o Värdet 7,0 på att kursdeltagarna upplevt ökad kunskap om
genusfrågor. På frågan om de anser att det märks i undervisning och
allmänt bemötande får skolan värdet 7,0. Detta är en tydlig förbättring i
jämförelse med tidigare års mätning, 2009 var värdet 6,58.
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Folkhögskolekurser

Långkurser 2010/11

Antal elever vid långkursernas start.

Hemse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allmänna linjen (grundskole- och gymnasienivå) med
baskurs och årskurserna 1-3.
Vårkurs och höstkurs
Enter för deltagare med Aspergers syndrom.
Eftermiddagskurser i Visby och i Hemse.
Fotolinjen.
Projektår Foto
Musiklinjen med profilerna folkmusik, gitarr, sång.
Textila hantverkslinjen med profilerna Vävning samt Ull
och skinn.
Vägen tillbaka. En halvtidskurs för vuxna med
förvärvade hjärnskador i Visby.
Distansutbildningar, (vårterminen 2010)
UGA – Ungdomsgarantin

Fårösund
•
•
•
•
•
•
•

Allmänna linjen, (vårterminen 2010)
Socialpedagogisk utbildning
Ella pop-/rocklinje.
Film & TV-produktion
Skrivarlinje
Förmiddagskursen
Arkeologi (långa kurser under sommaren)

Antal
deltagare

Antal
kvinnor

Antal
Delt.veckor

67

30

1 892

15
14
36
19
6
16

4
4
35
11
3
7

250
230
181
726
99
544

23

23

757

13

6

233

49
7

31
3

234
84

Antal
deltagare
12
33
13
12
14
11
16

Antal
kvinnor
4
24
13
6
11
5
9

Antal
Delt.veckor
227
1 185
485
445
496
104
72

Antal studerande på skolans långa folkhögskolekurser 2006 - 2010
År
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11

Antal delt.
416
370
362
380
284

Kvinnor
281
231
239
250
184

Utländsk
bakgr.
14
10
10
6
11

Funktionshinder
38
19
38
47
36

Not: Gotlands folkhögskola upphörde, från och med läsåret 2010/2011 med att bedriva utbildningar på distans samt
Allmänna linjen i Fårösund, pga kraftiga besparingskarv. Detta medförde att antalet deltagare minskade kraftigt.

Uppdragsutbildningar 2010

•
•
•
•
•

Livslinjen utbildning för långtidssjukskrivna - ESF
Skinnutbildning – Leader Gotland
Skinnutbildning - Komvux
Shift, kurs för deltagare med Aspergers syndrom - ESF
Skinnsömnad & Formgivning – ESF/Gotkom

Antal
deltagare
16
28
8
11
18

Antal
kvinnor
15
28
8
3
18

Antal
delt.veckor
400
56
72
198
332
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Studerandes utbildningsbakgrund vid skolans långa folkhögskolekurser 2010/2011
Kurs
Allmän
Särskild

Utan gr.skolekomp.
2
2

Med gr.skolekomp
6
12

Utan gym.
utbild.
37
26

2-årig gym
utbild.
20
26

3-årig gym.
utbild.
2
129

Högre
utbild
0
22

Fördelning av åldersgrupp vid skolans långa kurser 2010/2011
Kurs
Allmän
Särskild

< 18 år
0
0

18-24 år
49
96

25-29 år
5
19

30-45 år
10
21

45-60 år
3
15

> 60 år
0
66

Kortkurser och sommarkurser 2009
Folkhögskolan har under den ”tredje terminen”, dvs. under sommaren i regel en
omfattande verksamhet. År 2010 bedrevs 33 olika kurser för 747 deltagare,
vilket är ett lägre resultat i jämförelse med sommaren 2009. Förutom att kurser
genomförts på skolenheterna i Hemse och Fårösund har även kurser hållits på
Stora Karlsö och Gotska Sandön. Exempel på kurser:
Gotländsk försommar
Digital bildhantering
Lapptäckssömnad
Skrivarverkstad
Gotland på MC
Improvisationsteater

Gotländsk medeltida kyrkokonst
Storytelling i bild
Landskapsmåleri
Cykla på norra Gotland
Arkeologi

Redovisning av kortkurser kalenderårsvis
År
2007
2008
2009
2010

Antal kurser
51
31
42
33

Antal delt.
1304
503
939
747

Kvinnor
908
370
641
531

Delt.veckor
1293
563
1271
1007

Antal kulturevenemang kalenderårsvis
År
2007
2008
2009
2010

Antal
31
29
19
14

Antal delt
2 232
2 603
1 703
1 355

Antal delt.veckor
62
58
38
28
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Antal gästnätter, sommarkurser
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Ekonomi

Folkhögskolans framgångsfaktorer beskriver en ekonomi i balans och att skapa
alternativ finansiering och minska bidragsberoende.
Under 2010 var folkhögskolans omsättning drygt 40 mkr vilket är en ökning
med 2 mkr i jämförelse med 2009. Ökningen beror dels på ökad försäljning
under sommaren men även på andra olika projekt, som finansierats via andra
medel, har genomförts under året. Men även kostnadssidan har ökat.
Driftskostnaderna i form av energi har överstigit budget med 440 tkr, dessutom
har ökade lokalkostnader för musikhuset i Hemse belastat året med ca 600 tkr.
Denna hyresökning var inte aviserad inför budgetarbetet 2010. Detta medförde
att det samlade resultatet för folkhögskolan blev ett underskott på 496 tkr.
Inför 2010 vidtogs ett flertal besparingsåtgärder för att klara 2010 års budget.
Bland annat beslutades det att minska verksamheten, inför läsåret 2010/11,
genom att upphöra både med den allmänna kursen i Fårösund samt de
distanskurser som skolan bedrivit i flera år. Orsakerna till att det ändå blev ett
underskott har beskrivits ovan.
Ändå sedan uppbyggnaden av skolenheten i Fårösund har folkhögskolan fått
bära orimligt höga kostnader utan tillräckliga ekonomiska tillskott. Under 2010
har ett stort arbete pågått för att uppmärksamma regionens ledning på detta
vilket har resulterat i ett beslut om ramtillskott för 2011.
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Finansiering

I följande diagram redovisas omsättningen uppdelad på kommun, stat och egen
finansiering.
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Antalet genomförda deltagarveckor är grundläggande för skolans ekonomi. En
redovisning av dessa för tiden 2003-2010 följer här.

År

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Allmänt Tilldeln.
statsbidr. FBR

6 750
8 417
8 268
8 779
8 159
8 030
9 471
9 195

6 848
6 848
6 848
6 093
6 093
6 093
6 093
6 093

Annan
finans.

99%
123%
121%
144%
134%
132%
155%
151%

579
1 889
3 294
3 032
3 579
1 190
232
1 061

Totalt

7 329
10 306
11 562
11 811
11 738
9 220
9 703
10 256

Statsbidragen från Folkbildningsrådet täcker 100 procent av genomförda,
tilldelade, deltagarveckor. Överproduktionen måste finansieras på annat sätt,
genom t ex uppdragsutbildningar och genom effektivisering av befintlig
verksamhet.
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• Medarbetare
Medarbetarenkäten 2010 visar på övervägande goda resultat, inom parantes
anges värdet vid förra undersökningen. En av framgångsfaktorerna för
folkhögskolan är ett rakt och tydligt ledarskap.

Styrtal / Indikatorer
o Medarbetarna ger minst värdet 4,0 gällande förvaltningens ledarskap.
Här ges värdet 4,00 (på en femgradig skala, år 2009 4,09).
o Medarbetarna ger minst värdet 3,9 gällande upplevelsen av sin
arbetsmiljö. Det sammanlagda omdömet från medarbetarna är 3,87 (på en
femgradig skala, år 2009 3,63).
o Medarbetarsamtal genomförs till hundra procent. I enkäten anger 84,3%
(år 2009 79,6%) att de har haft medarbetarsamtal.
o Medarbetarna har individuella utvecklingsplaner. Här anger 30,6% (år
2009 38,3%) att sådana tagits fram. Det är ett sämre resultat jämförelse med
2009. Åtgärder har planerats och kommer att införas under 2011.
o Utbildningstillfällen genomförs varje år i genus- och mångfaldsfrågor.
Under 2010 har ingen utbildning genomförts däremot har arbetet med att
genuskunskap ska införas i linjerna kursplaner fortskridit. Utbildning
kommer istället att genomföras under april 2011.
• Processer
Folkhögskolans huvudprocess är bildning och därtill kommer ett antal
stödprocesser. Huvudprocessen är kartlagd och ett antal av stödprocesserna. Det
övergripande målet handlar om att processerna ska vara samverkande och
effektiva.
Vår huvudprocess ska kännetecknas av kurser med hög kvalitet och en låg
avbrottsfrekvens. Utbildningarna ska vara konkurrenskraftiga och ha ett bra
söktryck. Dessutom ska ett medvetet genusperspektiv genomsyra
utbildningarna.
Styrtal/Indikatorer
o Antal avbrott inte bör överstiga 10% för allmän linje och 5% för
särskilda kurser. Utfallet hösten 2010, allmän linje 6 % och särskilda
kurser 1,8 %.
o Söktrycket är minst 1,4 på allmän linje och 2,0 på särskilda. Utfall vid
höstterminens start 2010; allmän linje1,6 sökande/plats och särskilda linjer
2,0.
o Genuskunskap finns i samtliga linjers kursplaner. Arbetet med detta har
intensifierats under året. Det har handlat om vilka olika delar ska inrymmas
i det som vi kallar ”genuskunskap”. Ämnet har införts i kurserna på
Fårösundsenheten medan i Hemse har det bara delvis genomförts.
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Styrprocesser och demokrati
På folkhögskolan finns ett antal styrgrupper som regelbundet sammanträder och
där varje grupp har olika ansvarsområden.
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen diskuterar och förbereder frågor av övergripande slag, som
gemensamma planeringsdagar, nya kurser, utformningen av prospekt,
utvärderingar, budget, marknadsföring och personalmöten.
Skolans ledningsgrupp har bestått av rektor Thomas Nilsson, kanslichef
Solbritt Lindh, biträdande rektor Meit Fohlin, linjeledare Eva Alvinge,
linjeledare Mats Hallberg, linjeledare Lise Axelsson, linjeledare Anders
Holstensson och internatföreståndare Kristina Winarve.
Linjeledare
Varje linje företräds av en linjeledare som har ett av rektor delegerat ansvar för
linjens ekonomi och ett operativt personalansvar. Linjeledarens ansvar
definieras i ett avtal. Rektor samlar linjeledarna vid två tillfällen per termin för
utvärdering och utbildning.
Kursråd och skolråd
Kursrådet i Hemse består av elever från de olika linjerna och klasserna samt
personal, lärare och internatpersonal. I Fårösund heter motsvarande organ
skolråd. Dessa råd behandlar frågor som rör verksamheten under pågående
långkurs, som temadagar, föreläsningar, friluftsdagar och internatfrågor. Vidare
tillsattes olika kommittéer för att planera exempelvis temaarbete och
gemensamma aktiviteter.
Övriga grupper
Härutöver har skolan bl.a. samverkansgrupp, och linjeråd med klasskonferenser.
Elevkåren och elevrådet
I skolsamhället finns också elevkåren som består av samtliga studerande på
Folkhögskolan. Elevkåren kan inom sig utse ett elevråd, dvs. en styrelse, som
sköter de löpande ärendena. Under vissa år är elevkåren mycket aktiv och man
väljer ett elevråd och därmed också en ordförande som bland annat samordnar
kontakten mellan eleverna och skolan/skolledningen. Andra år finns inte denna
aktivitet utan arbetet ligger nere. Under 2010 har det funnits elevråd vid
Fårösundsenheten.
Folkbildningsnätet – skolans intranät
Alla som är verksamma på skolan – personal, studerande och förtroendevalda i
styrelsen får tillgång till Folkbildningsnätet där t ex alla protokoll finns
tillgängliga.
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•

Samhälle

Folkhögskolans etablering och expansion i Fårösund utgör ett betydande inslag
i den regionala utvecklingen på norra Gotland. Gotland har haft en mycket låg
andel personer med högre studier. Här spelar utbildning en viktig roll och ett av
målen är att få fler gotlänningar att studera vidare. Regional utveckling konkret
går ut på att få en större del av arbetskraften i jobb. Men de ökade
arbetstillfällena är så att säga slutprodukten av ett arbete som syftar till att ge
befolkningen god hälsa, utbildning och delaktighet i samhället. Därför handlar
regional utveckling i en vidare mening om allt som får människor att växa, både
mänskligt och ekonomiskt, och ett demokratiskt samhälle där människor känner
sig delaktiga är minst lika viktigt som de ekonomiska förutsättningarna.
Gotlands folkhögskola finns naturligtvis med i utvecklingsarbetet inom
utbildningssatsningen, men har också en bredare roll.
Styrtal/Indikatorer
o Antal uppdrags- och samverkansutbildningar ska vara minst 10 under
ett verksamhetsår. Detta mål har inte riktigt uppnåtts under 2010. Sex
uppdragsutbildningar har skett som finansierats på annat sätt än genom det
statliga folkbildningsanslaget. Finansiering har i huvudsak skett genom
olika former av medel via Europeiska socialfonden.
o Aktiva informationsinsatser under höstterminens introduktionsveckor.
Målsättningen med dessa insatser är att få fler studerande att skriva sig på
Gotland och på så sätt bidra till att Regionens visionsmål, om fler
innevånare, uppnås. Som tidigare har angetts så skrev sig drygt 50 av våra
studerande, innan den 30 oktober, på Gotland.
o Att erbjuda minst 50 offentliga kulturevenemang under 2010. Detta mål
har helt klart nått men enligt statistiken till Folkbildningsrådet har endast 14
offentliga evenemang rapporterats. Inför nästkommande år är kommer
rutinerna kring att rapportera kulturevenemang att förbättras.
o Mäta andelen studerande som söker vidare till annan utbildning. På
frågan om de studerande har tänkt eller redan sökt vidare svarade 61%, JA
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Omvärldsanalys
Ett omställningsarbete pågår i folkhögskolevärlden. Den stora efterfrågan på
skolans kurser under slutet av 1990-talet hade till stor del sin grund i den höga
arbetslösheten. Beroende på att extra resurser kom folkbildningen till del kunde
vi svara mot det stora utbildningsbehovet. I dag finns inte de extra statsmedel
som sattes in som en extra resurs. Samtidigt kan man konstatera att efterfrågan
på Folkhögskolans utbildningar får betecknas som god, till och med kan man se
en ökning av söktrycket mellan 2008-2010. Vi befinner oss i en svårbedömd tid
där rekryteringsunderlaget inte är självklart från år till år.
Under 2010 har arbetsmarknaden förbättrats efter en några års nedgång vilket
kan var en orsak till det minskade söktrycket för folkhögskolans särskilda
kurser (från 2,4 år 2009, till årets 2,0). Marknadsbilden för vuxenutbildare har
också förändrats. Ett antal privata företag och bolag lägger upp kortare eller
längre utbildningar, som vänder sig till arbetsförmedling och försäkringskassa.
Detta innebär att utbudet av utbildningar och kurser för vuxna har ökat under de
senaste åren och därmed också konkurrensen.
I Folkbildningsrådets redovisning över folkhögskolornas ekonomi framgår det
att många skolor runt om i landet brottas med ekonomiska problem. Flera av
skolorna redovisar underskott i boksluten för andra eller tredje året i rad. En
slutsats man kan dra gällande Folkhögskolans framtida rekrytering av elever
och ekonomi i balans ger för handen att aktiv marknadsföring och samverkan
med andra aktörer är nödvändiga förutsättningar för att nå en gynnsam
utveckling.
Förutom enskilda vägledningssamtal för skolans studerande och för sökande
utifrån, har skolans SYV-lärare och andra representanter på skolan också tagit
emot studiebesök från olika håll. Vi har även deltagit i olika former av
utåtriktade informationsaktiviteter, som gymnasieskolornas Framtidsdag i mars
samt temadagar om studier. En uppmärksammad händelse var den
Internationella dagen ”Världen i Hemse” ett samarrangemang mellan många
aktörer där folkhögskolan utgjorde en viktig del.
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Sammanfattning
År 2010 får betecknas som ett historiskt, intensivt och bra år, men i vissa
stycken omtumlande med omfattande förändringar. Historiskt för att
Folkhögskolan den 1 januari 2010 upphörde att vara en egen förvaltning inom
Gotlands kommun. Ett år har gått där skolan varit en del inom den nya
förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Folkhögskolestyrelsen ersättes av en nämnd som tillika ska fungera som styrelse för Gotlands
folkhögskola.
Omorganisationer innebär alltid större eller mindre turbulens men
verksamheten på folkhögskolan har inte på något sätt tappat fart på grund av
detta, snarare tvärt om, då man i ett större sammanhang tydligare ser
folkhögskolans fördelar.
Dock är det så att personalen under flera år utsatts för en hårdare belastning än
vad som normalt brukar vara fallet. En organisation som expanderar i den
omfattning som skolan gjort tvingas hela tiden att revidera administrativa och
organisatoriska rutiner. Med denna belastning i åtanke signalerar det låga
sjuktalet och den faktiska stämningen bland eleverna på såväl den gamla som
den nya enheten att 2010 har varit ett lyckosamt år ur verksamhetssynpunkt.

Per Edman
ordförande i Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden

Thomas Nilsson
rektor

Bilagor:
Resultatrapport 2010
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Text
Org
464 Folkhögskolan
INTÄKTER
Försäljningsmedel
Taxor o avgifter
Övriga intäkter/inkomster
Hyror och arrenden
Bidrag *
Försäljning vht o entreprenader
Summa vht intäkter

Årsbudget
Ack utfall
tkr
tkr
Jan 10 - Dec 10 Jan 10 - Mån 13 10

Resultat
tkr

-4 981,0

-6 043,6

1 062,6

-1 250,0
-3 030,0
-12 998,0
-1 330,0
-23 589,0

-421,4
-2 328,0
-14 210,7
-1 884,1
-24 887,8

-828,6
-702,0
1 212,7
554,1
1 298,8

KOSTNADER
Köp av verksamhet
Personalkostnader inkl PO
Lokalhyror
Bränsle, energi o vatten
Förbrukningsmaterial
Diverse övriga tjänster
Kapitalkostnader
Summa vht kostnader

3 841,0
22 938,0
5 237,0
1 490,0
2 110,0
2 034,0
928,0
38 578,0

4 086,5
22 635,5
6 452,9
1 929,8
2 207,2
2 282,4
928,7
40 523,0

-245,5
302,5
-1 215,9
-439,8
-97,2
-248,4
-0,7
-1 945,0

Resulat f finansiella poster

14 989,0

15 635,2

-646,2

150,0

0,0

150,0

15 139,0

15 635,2

-496,2

Rambudget kommun
Finansiella intäkter o kostnader
RESULTAT

Not *
Statsbidrag från FBR inkl periodiseringar
FBR Generellt statsbidrag
FBR Förstärkningsbidrag, grundschablon
FBR Extra förstärkningsbidrag
Statsbidrag 2010
Avgår, reglering bidrag 2009
Avgår, medel som regleras 2011
Totalt i resultaträkningen 2010
Övriga bidrag
SPSM
FBR, projektbidrag
FBR, Ungdomsgarantin
Europeiska Socialfonden
Övrigt
SUMMA BIDRAG

-9 867,3
-358,3
-95,5
-10 321,1
119,4
106,8
-10 095,0

-1 261,0
-254,0
-113,4
-2 036,7
-450,7
-14 210,7
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ENHET: GOTLANDS FOLKHÖGSKOLA
BRUKARE/KUNDER
Mål

Framgångsfaktorer

Styrtal

Brukarna/kunderna får tjänster av
god kvalitet, känner sig delaktiga
och blir respektfullt bemötta

1. Kursdeltagarna upplever att våra
kurser håller en generellt hög kvalitet.

Minst 90% av kursdeltagare som
rekommenderar andra att studera vid
våra skolor. KundNöjdIndex (KNI)
ska ha ett värde på minst 70.
Indexet för om deltagarna är nöjda
med utbildningen ska vara jämförbart
med riket.
Totalindex för deltagarnas mål ska
vara jämförbart med riket.

2.

Kursdeltagarna upplever en
kvalitativ förbättring av kunskap,
förmåga och självtillit

Minst 75% av kursdeltagare som
upplever sig ha fått en kvalitativ
förbättring av kunskap och stärkt
självkänsla.
Deltagarna anser att studierna har gett
dem bättre självförtroende = index
minst jämförbart med riket.
Deltagarna anser att de har fått de
kunskaper som de trodde att de skulle
få = index minst på rikets nivå.
Deltagarna kan samarbeta bra = index
på rikets nivå

. Ett demokratiskt förhållningssätt
som tillvaratar och efterfrågar
deltagarnas synpunkter och
erfarenheter

3.

3.

. Kursdeltagare ger minst värdet 7,0
(10-gradig skala) på att de upplever
att deras synpunkter och erfarenheter
tas till vara.
Undervisningen tar till vara
deltagarens egna kunskaper och
erfarenheter = index minst rikets nivå.
Skolan arbetar demokratiskt = index
minst rikets nivå

4. Utveckla bra boende och god social 4. Värdet 7,5 (10-gradig) nöjda
miljö så att deltagarna trivs.
internatelever
5. Kursdeltagarna upplever sig ha fått 5. Värdet 7,0, att kursdeltagarna
en ökad genuskunskap.
upplevt ökad kunskap om genus.
Deltagarna har blivit mer medvetna
om jämställdhet mellan män och
kvinnor = index minst rikets nivå
6. Förbättra tillgängligheten för
personer med funktionshinder.

6. Successiv anpassning av lokaler
genom bl a ombyggnation och andra
åtgärder.

Mål

Framgångsfaktorer

Styrtal

Ekonomin är uthållig och i balans ur
ett generationsperspektiv

1. Ekonomi balans

1. Månadsperiodisering per

EKONOMI

verksamhet/ansvar och kostnadsbild
per verksamhet Uppföljning per
månad
Skapa en ekonomisk buffert

2.

3.

Skapa ett större ekonomiskt
handlingsutrymme.

3.

4. Väl fungerande ekonomisk
styrning och uppföljning samt högre
träffsäkerhet i prognoserna

4.

5.

5.

2.

En buffert motsvarande 1% av
kommunanslaget
Skapa alternativ finansiering och
minska bidragsberoende
. Förbättrad ekonomisk styrning
och uppföljning
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MEDARBETARE & LEDARE
Mål

Framgångsfaktorer

Styrtal

Region Gotland är en attraktiv
arbetsgivare och för en god
personalpolitik

1 Ett rakt och tydligt ledarskap

1.

2.

God stimulerande arbetsmiljö (yttre
och inre)

2.

3.

Medarbetare mår bra och arbetar
mot samma mål.

3.

4.

Medarbetarna har utbildning för sitt
uppdrag

4.

5. Att medarbetarna trivs med sitt
arbete.

5. Minst värdet 4,4 (4,37, 2009) i
medarbetarenkäten under arbetets
värde och trivsel

5.

Mångfaldsarbetet förbättras
kontinuerligt.
Arbetet med genus, jämställdhet och
mångfald förbättras kontinuerligt

5. Minst ett utbildningstillfälle varje
år
Integrerad jämställdhetsplan som
uppdateras årligen.

6. Arbetet

med genus och jämställdhet
förbättras kontinuerligt

6 Minst ett utbildningstillfälle varje år

Mål

Framgångsfaktorer

Styrtal

Processerna är samverkande och
effektiva

1. Med nöjda elever och

Antalet avbrott bör inte överstiga 10
% för allmän linje och 5 % särskilda
linjer.
Kursernas innehåll är tydligt = index
minst jämförbart med riket
Det sammanvägda indexet för
deltagarnas mål ska vara minst
jämförbart med riket

Medarbetarna ger minst värdet
4,0 ( 4,09, 2009) gällande
förvaltningens ledarskap
Medarbetarna ger minst värdet
3,9 (3,63, 2009) gällande upplevelsen
av sin arbetsmiljö
Medarbetarsamtal genomförs till
100%
Medarbetarna ger minst värdet 4,2
(4,20, 2009) att de känner till
styrkortet för verksamheten.
Sjuktalet för fhsk ska inte överstiga
3,0 (2,51, 2010).
Medarbetarna har individuella
utvecklingsplaner

PROCESSER

medarbetare, en ekonomi i balans
samt kurser som
håller hög nivå skapar vi en effektiv
huvudprocess med låg avbrottsfrekvens.
Tydlig och adekvat information om
våra utbildningar
2.

Utbildningar är konkurrenskraftiga
och lever upp till folkhögskolans mål

2.

3.

Effektiva processer både för långoch kortkursverksamheten.

3.

4.

Utveckla arbetet med stödprocesser

4.

. Ett medvetet genusperspektiv
genomsyrar utbildningarna,
genuskunskap i kursplanerna.

5.

5.

Söktrycket är minst 1,4 på allmänna
kurs och 2,0 på särskilda
Sammanvägt index för
folkhögskolans mål ska vara bättre än
riket.
Kontinuerligt utvärdera processerna

. Identifiera brister, upprätta
åtgärdsplan.
Genuskunskap finns i samtliga
kursplaner.
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SAMHÄLLE
Mål

Framgångsfaktorer

Styrtal

Regionala mål
Region Gotland ska bidra till att
visionsmålen uppnås och att Gotlands
varumärke stärks

1. Bli en resurs för det omgivande

1. Antal uppdrags- och

lokalsamhället samt bli erkänd som
Östersjöregionens centrum för
kompetenshöjande aktiviteter, såsom
studier, nätverk och
kompetensutveckling.

samverkansutbildningar, lokalt och
eller i östersjöregionen, .ska vara
minst 10 under ett år.

Statliga mål
Gotlands folkhögskolas verksamhet
ska bidra till att statens syfte med
folkbildningen uppfylls

2.

Att aktivt rekrytera studerande.

Utvärdera
marknadsföringsinsatserna en
gång/år.
2.

3. Aktivt arbeta för att få studerande
från fastlandet att bli gotlänningar

3. Aktiva informationsinsatser under
introduktionsveckorna.

4. Vara ett kulturcentrum

4. Att erbjuda minst 50 offentliga
kulturprogram under 2011.
Deltagarna har blivit mer
intresserande av kultur än tidigare =
index högre än riket

5. Arbeta för hållbar utveckling

5. Vidarutveckla miljöprofilen,
erbjuda minst en utbildning/år
Deltagarna har blivit mer medvetna
om hur en bättre miljö kan skapas =
index jämförbart med riket

6. Höja bildningsnivån i samhället

Mäta andelen studerande som söker
vidare till annan utbildning *
Vid antagning till allmänna linjen
prioritera sökande med lägre
utbildning.
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Styrkortens styrtal 2010

Brukare/Kunder
1. Minst 90% av kursdeltagare som rekommenderar
andra att studera vid våra skolor *
Kundnöjdindex (KNI) ska ha ett värde på minst 70

Måluppfyllelse

1. 92% (82,3%)
79 (80)

2. Minst 75% av kursdeltagare som upplever sig ha fått
en kvalitativ förbättring av kunskap och stärkt
självkänsla *.
3. Kursdeltagare ger minst värdet 7,0 (10-gradig skala)
på att de upplever att deras synpunkter och
erfarenheter tas till vara. *

2. 78% ( 72,5%)

4. Värdet 7,5 (10-gradig) nöjda internatelever

4. - (7,5)

5. Värdet 7,0, att kursdeltagarna upplevt ökad kunskap
om genus. *

5. 7,0 (6,6)

6. Successiv anpassning av lokaler genom bl a
ombyggnation och andra åtgärder.

6. Arbete pågår

Ekonomi
1. Månadsperiodisering per verksamhet/ansvar och
kostnadsbild per verksamhet Uppföljning per månad
2. En buffert motsvarande 1% av kommunanslaget
3. Skapa alternativ finansiering och minska
bidragsberoende
4. Förbättrad ekonomisk styrning och uppföljning

1. Har genomförts

Medarbetare/Ledare
1. Medarbetarna ger minst värdet 4,0 ( 3,89, 2007)
gällande folkhögskolans ledarskap
2. Medarbetarna ger minst värdet 3,9 (3,87, 2007)
gällande upplevelsen av sin arbetsmiljö
3. Medarbetarsamtal genomförs till 100%
4. Medarbetarna har individuella utvecklingsplaner
5 Minst ett utbildningstillfälle (Genus) varje år

3. 7,5 (7,2)

Saknas

2. Buffert motsvarande 1%
Budgeterades, resultatet neg
3. Ett flertal projekt bedrivits med
Esf-stöd under 2010.
4. Har genomförts med bl a
nyckeltal för internatets intäkter.

1. 4,0 (2010)
2. 3,87 (2010)
3. 84,3% (79,6% 2009)
4. 30,6% (38,3% 2009)
5. Genomfördes ej 2010
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Processer
1. Antalet avbrott bör inte överstiga 10 % för allmän
linje och 5 % särskilda linjer.
2. Söktrycket är minst 1,4 på allmänna kurs och 2,0 på
särskilda *
3. Kontinuerligt utvärdera processerna
4. Identifiera brister, upprätta åtgärdsplan.
5. Genuskunskap finns i samtliga kursplaner.

1. 6 % Allmän linje (ht 2010)
1,8 % Särskild linje
2. 1,6 Allmän linje (ht 2010)
2,0 Särskild linje
3. Har utförts
4. Har utförts
5. Har delvis genomförts.

Samhälle
1. Antal uppdrags- och samverkansutbildningar ska
vara minst 10 under ett verksamhetsår
Skolan deltar i minst ett utvecklingsprojekt/år i
österjöregionen.
2. Utvärdera marknadsföringsinsatserna en gång/år.
3. Aktiva informationsinsatser under
introduktionsveckorna.
4. Att erbjuda minst 50 offentliga kulturprogram under
2010.
5. Vidarutveckla miljöprofilen, erbjuda minst en
utbildning/år
6. Mäta andelen studerande som söker vidare till annan
utbildning
Vid antagning till allmänna linjen prioritera sökande
med lägre utbildning.

1. 6 uppdragsutbildning
2. Har utförts
3. Har utförts
4. 24 registrerade i Hemse
Men det har varit fler
5. Textillinjen har infört miljövecka i kursplanen
Sopsortering är en del i
folkhögskoledagen
6. 61,1 % svarade ja (62,6%)
Utbildningsbakgrund:
Ej grundskolekompetens:
Grundskolekompetens:
Utan gymn.utb
Påbörjad gymnasieutb:

2 pers
6 pers
37 pers
22 pers
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Gotlands folkhögskola

Styrkort 2010

Gotlands kommuns vision och strategier
”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust.”

Statens syften med folkbildningen
Stödja verksamhet som bidrar Bidra till att människor kan påverka
till att stärka och utveckla
sin livssituation och delta i samhällsdemokratin
utvecklingen
Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån samhället.

Bidra till att bredda intresset för
och öka delaktigheten i kulturlivet.

BRUKARE / KUNDER
Mål: Brukarna/kunderna får tjänster av god
kvalitet, känner sig delaktiga och blir
respektfullt bemötta
Framgångsfaktorer:
1. Kursdeltagarna upplever att våra kurser
håller en generellt hög kvalitet.
2. Kursdeltagarna upplever en kvalitativ
förbättring av kunskap, förmåga och självtillit
3. Ett demokratiskt förhållningssätt som
tillvaratar och efterfrågar deltagarnas
synpunkter och erfarenheter
4. Utveckla bra boende och god social miljö så
att deltagarna trivs.
5. Kursdeltagarna upplever sig ha fått en ökad
genuskunskap.
6. Förbättra tillgängligheten för personer med
funktionshinder.
Styrtal/ Indikatorer:
1. Minst 90% av kursdeltagare som
rekommenderar andra att studera vid våra
skolor *. KundNöjdIndex (KNI) ska ha ett
värde på minst 70 *.
2. Minst 75% av kursdeltagare som upplever
sig ha fått en kvalitativ förbättring av kunskap
och stärkt självkänsla *.
3. Kursdeltagare ger minst värdet 7,0 (10gradig skala) på att de upplever att deras
synpunkter och erfarenheter tas till vara. *
4. Värdet 7,5 (10-gradig) nöjda internatelever *
5. Värdet 7,0, att kursdeltagarna upplevt ökad
kunskap om genus. *
6. Successiv anpassning av lokaler genom bl a
ombyggnation och andra åtgärder.
* mäts i standardiserade deltagarenkäter

Vi arbetar i bred samverkan med andra för
att förbättra företagsklimatet, öka befolkningen
tillväxten och stärka varumärket Gotland.
Vi skapar goda relationer , är goda
ambassadörer för Gotland och lyfter Gotland
som plats att besöka, leva och verka på.

EKONOMI

MEDARBETARE/LEDARE

Mål: Ekonomin är uthållig
och i balans ur ett
generationsperspektiv

Mål: Gotlands folkhögskola är
en attraktiv arbetsgivare och för
en god personalpolitik

Framgångsfaktorer:
1. Ekonomi balans
2. Skapa en ekonomisk
buffert
3. Skapa ett större
ekonomiskt
handlingsutrymme.
4. Väl fungerande
ekonomisk styrning och
uppföljning
Styrtal / Indikatorer
1. Månadsperiodisering per
verksamhet/ansvar och
kostnadsbild per
verksamhet Uppföljning per
månad *
2. En buffert motsvarande
1% av kommunanslaget *
3. Skapa alternativ
finansiering och minska
bidragsberoende
4. Förbättrad ekonomisk
styrning och uppföljning *

* mäts i ekonomiska
rapporter via
ekonomisystemet

Framgångsfaktorer:
1. Ett rakt och tydligt ledarskap
2. God stimulerande arbetsmiljö
(yttre och inre)
3. Medarbetare mår bra och
arbetar mot samma mål
4. Medarbetarna har utbildning
för sitt uppdrag
5. Mångfaldsarbetet förbättras
kontinuerligt
6. Arbetet med genus och
jämställdhet förbättras
kontinuerligt
Styrtal / Indikatorer
1. Medarbetarna ger minst värdet
4,0 ( 3,89, 2007) gällande
förvaltningens ledarskap *
2. Medarbetarna ger minst värdet
3,9 (3,87, 2007) gällande
upplevelsen av sin arbetsmiljö *
3. Medarbetarsamtal genomförs
till 100% *
4. Medarbetarna har individuella
utvecklingsplaner
5, 6 Minst ett utbildningstillfälle
varje år
*mäts i kommunens
gemensamma enkät, samt vid
medarbetarsamtal

Vi skapar möjligheter för en hållbar utveckling på hela Gotland. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra våra
beslut.
Vi får hela koncernen att dra åt samma håll
Koncernstyrningen ska stärkas.

PROCESSER
Mål: Processerna är
samverkande och effektiva.
Framgångsfaktorer
1. Med nöjda elever och
medarbetare, en ekonomi i
balans samt kurser som
håller hög nivå skapar vi en
effektiv huvudprocess med låg
avbrottsfrekvens.
2. Utbildningar är konkurrenskraftiga.
3. Effektiva processer både för
lång- och kortkursverksamheten.
4. Utveckla arbetet med stödprocesser
5. Ett medvetet genusperspektiv
genomsyrar utbildningarna,
genuskunskap i kursplanerna.
Styrtal / Indikatorer
1. Antalet avbrott bör inte
överstiga 10 % för allmän linje
och 5 % särskilda linjer. *
2. Söktrycket är minst 1,4 på
allmänna kurs och 2,0 på
särskilda *
3. Kontinuerligt utvärdera
processerna
4. Identifiera brister, upprätta
åtgärdsplan.
5. Genuskunskap finns i samtliga
kursplaner.

Grundläggande
värderingar





Alla människors lika
värde
Delaktighet
Förtroende
Omtanke

Uppdaterad 2009-10-27

SAMHÄLLE
Mål: Gotlands folkhögskola ska bidra till att
visionsmålen uppnås och att Gotlands
varumärke stärks.
Framgångsfaktorer
1. Bli en resurs för det omgivande lokalsamhället
samt bli erkänd som Östersjöregionens centrum
för kompetenshöjande aktiviteter, såsom studier,
nätverk och kompetensutveckling.
2. Att aktivt rekrytera studerande.
3. Aktivt arbeta för att få studerande från
fastlandet att bli gotlänningar.
4. Vara ett kulturcentrum
5. Arbeta för hållbar utveckling
6. Höja bildningsnivån i samhället
Styrtal / Indikatorer
1. Antal uppdrags- och samverkansutbildningar,
lokalt och eller i östersjöregionen, .ska vara minst
10 under ett år.
2. Utvärdera marknadsföringsinsatserna en
gång/år.
3. Aktiva informationsinsatser under
introduktionsveckorna.
4. Att erbjuda minst 50 offentliga kulturprogram
under 2010.
5. Vidarutveckla miljöprofilen, erbjuda minst en
utbildning/år
6. Mäta andelen studerande som söker vidare till
annan utbildning *
Vid antagning till allmänna linjen prioritera
sökande med lägre utbildning.
* * mäts i standardiserade deltagarenkäter

*mäts en gång/år
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Underlag organisation
Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
2011-04-06

Underlag för beslut om organisation, intagna avser preliminärt sök 110328-testkörning
Intagna
Program

Programpeng Organisation Brytpunkt
utbud

Totalt

Beh 1:a hand

obehöriga

Verkligt
antal
elever
Förvaltningens- 15/9bedömning
11

BA

73 945

38

38

38

37

8

38

BF

55 829

30

27

30

26

4

30

EE

65 957

28

33

28

28

2

28

EK

51 365

32

32

29

0

32

HU

51 365

20

SA

51 365

105

143
13

17

14

1

20

105

99

0

105

15

12

3

13

6

5

0

6

5

5

2

6

Es bild

65 583

15

ES dans

65 583

6

ES teater

65 583

9

ES em

73 361

24

29

24

17

2

20

ES musik

81 332

25

23

25

22

1

24

12

FT

85 026

36

44

36

28

11

36

HA

49 500

30

31

30

23

9

30

HT

56 313

20

18

11

8

3

14

HV finsnick

61 037

12

10

7

2

3

9

HV frisör

61 037

2

2

2

2

HV guldsmed

61 037

1

1

0

1

HV texol

61 037

1

0

0

0

Priv BA

81 511

2

2

0

2

PRIV BF

81 511

4

3

1

3
4

PRIV FT

81 511

4

4

0

PRIV HV

81 511

2

0

0

0

PRIV IN

81 511

5

1

0

1

PRIV NB

81 511

4

0

0

0

PRIV VF

81 511

2

1

0

1

PRIV VO

81 511

2

0

0

0

IN

79 396

7

8

7

2

6

9

NA

55 823

60

56

60

53

1

60

NB

161 006

25

20

20

18

6

20

33

30

28

4

30

4

2

0

4

4

2

0

4

RL

59 495

30

RX däck

79 773

4

RX maskin

79 773

4

19/10

TE

60 047

50

45

50

47

0

50

VF*

82 448

14

15/11

14

12

4

10

VO

62 052

30

23

Summa

683

30

23

15

30

642

545

99

628

0

’Brytpunkten är en teoretisk modell som bygger på antal budgeterade elever och budgeterade kostnader för ett program, i en
organisation, i förhållande till fastslagen programpeng, avser budgetåret 2011. Modellen tar inte hänsyn till en framtida lägre
kostnad för indvalet, eller förändringar av överbyggnaden vid respektive organisation.
*

OBS! När det gäller VF och förvaltningens bedömning om 10 platser bygger den på att fastighetsinriktningen läggs ned.

För de nystartade programmen ES teater/dans och HT äskas i strategisk plan- och budget 470 tkr, för att komma upp till brytpunkten
för respektive program.
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ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA
Ansökande kommun eller kommunalförbund och mottagare av eventuellt beviljat
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 1

Kommunkod

Ansökan är en gemensam ansökan för nedanstående samverkande kommuner (ange kommuner samt
kommunkod för resp. kommun)

Webbansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska inlämnas senast den 15 april 2011. Den ska
kompletteras med underskrift av ordförande i beslutande nämnd/styrelsen för utbildning samt ansvarig
kontaktperson för vuxenutbildningen. Dessa underskrifter samt det beslut som styrelsen för utbildningen har
fattat i fråga om ansökan ska skickas via post till Skolverket, Vuxenutbildningsenheten, 106 20 Stockholm
(märk kuvertet med Ansökan vux-lärling 2011).
Om behörig undertecknare har styrelsens delegation att underteckna ansökan ska beslutet om delegation
bifogas (har kommunen redan lämnat en delegationsordning avseende yrkesvux kan Ni bortse från inlämnade vid denna
ansökan). De undertecknade handlingarna ska vara Skolverket tillhanda senast den 30 april 2011.

I förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna regleras ett antal villkor för
erhållande av statsbidrag, bl.a.:
- Syftet med utbildningen (3 §)
- Samråd kring utbildningen (4 §)
- Möjlighet att anordna på deltid vid behov och kunna kombinera med övrig utbildning inom det
offentliga skolväsendet för vuxna (4 §)
- Former och villkor för lärlingsråd (5-9 §)
- Avtal mellan kommun och arbetsplats (7 §)
- Handledarutbildning (12 §)
- Betyg och individuella studieplaner (10-11 §)
- Beräkning av statsbidrag (14–16 §)
- Uppföljning (17-18 §)
- Återbetalning (19-20 §)
Underskrift av ordförande i beslutande styrelse/nämnd

Ansvarig kontaktperson för vuxenutbildningen

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift samt namnförtydligande

Underskrift samt namnförtydligande

Telefon samt e-postadress

Telefon samt e-postadress

Kommunen har redan lämnat en delegationsordning avseende yrkesvux?
 Ja
 Nej

1

Om ett kommunalförbund övertagit ansvaret för medlemskommunernas kommunala vuxenutbildning kan
kommunalförbundet ansöka om statsbidrag.
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Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
Skolverket vill informera om möjligheten för kommuner att, utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda, ansöka om statsbidrag för att bedriva lärlingsutbildning för vuxna.
Regeringen har i budgetpropositionen 2011 föreslagit att det ska vara möjligt för
kommunerna att erbjuda lärlingsutbildning för vuxna fr.o.m. hösten 2011. Av budgetpropositionen framgår även att satsningen på lärlingsutbildning för vuxna omfattar åren 2012 – 2014.
Bestämmelser om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna finns i förordning
(2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

Ansökan

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna ska göras enligt på något
av följande sätt:
- Enskild kommun. Kommunen söker enskilt
- Kommuner söker i samverkan där en kommun företräder samtliga kommuner
som beslutat ingå i sådan samverkan. I dessa fall lämnas statsbidrag till den kommun som står som ansökande part. Detta förutsätter någon form av avtal mellan
kommunerna som ska bifogas till ansökan.
- Kommunalförbund söker. Vården av den kommunala vuxenutbildningen har
överlåtits till förbundet.
Med begreppet kommun avses i det följande en enskild kommun, kommuner i
samverkan eller kommunalförbund.

Former för ansökan

Skolverket tar emot ansökan elektroniskt via ett webbaserat ansökningsformulär.
Webbansökan ska kompletteras med underskrift av ordförande i beslutande
nämnd/styrelse för utbildningen samt ansvarig kontaktperson för vuxenutbildningen. Dessa underskrifter samt det beslut som styrelsen för utbildningen har fattat i
fråga om ansökan ska skickas via post till Skolverket. Om en behörig undertecknare
har styrelsens delegation att underteckna ansökan ska beslutet om delegation bifogas (har kommunen redan lämnat en delegationsordning avseende yrkesvux kan ni

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 12
Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

27/172

2011-02-15
2 (5)
Dnr 37-2011:342

bortse från inlämnade vid denna ansökan). De undertecknade handlingarna ska
vara Skolverket tillhanda senast den 30 april 2011. Märk kuvertet ”Ansökan vuxlärling 2011” och skicka de begärda handlingarna till:
Skolverket
Vuxenutbildningsenheten
106 20 STOCKHOLM
Bedömning av ansökan

Skolverket kommer vid sin bedömning i första hand ta hänsyn till att ansökande
kommun uppfyller villkoren för statsbidrag enligt förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. Kommunen ska ha analyserat vilka behov,
förutsättningar och möjligheter som finns för att genomföra lärlingsutbildning. För
att beviljas statsbidrag krävs att utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med företrädare för arbetsmarknaden. Skolverket kommer vid behov att
kontakta de företrädare för t.ex. Arbetsförmedlingen eller näringslivet som har angetts i ansökan.
För att få statsbidrag ska kommunen också erbjuda studie- och yrkesvägledning
samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara deltagarens
tidigare kunskaper och kompetens, dvs. validera där detta är möjligt.
Om Skolverket får fler ansökningar som uppfyller villkoren för statsbidrag än vad
det finns möjlighet att finansiera kommer Skolverket att göra en helhetsbedömning
av såväl lokala som regionala behov. Listan över beviljade ansökningar publiceras
på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se/vux
Både de kommuner som beviljats platser och de som fått avslag får därefter ett
enskilt beslut. Skolverkets beslut om statsbidrag kan inte överklagas.

Tidpunkt för ansökan och beviljande av statsbidrag

För utbildningar inom lärlingsutbildning för vuxna med start efter 1 juli 2011 ska
ansökan inlämnas till Skolverket senast den 15 april 2011. Ansökan ska avse utbildning som påbörjas under 2011.
Beslut lämnas i maj 2011. Statsbidrag utbetalas i samband med ordinarie utbetalning av statsbidrag för yrkesvux under tredje och fjärde kvartalet 2011.

Statsbidrag för lärlingsutbildning

”14 § Statsbidraget för lärlingsutbildning för vuxna ska fördelas på grundval av det
antal elever som tagits in till utbildningen under en tolvmånadersperiod. Varje så-
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dan elev berättigar kommunen till statsbidrag med högst 50 000 kronor per tolvmånadersperiod, fördelat efter omfattningen av elevens utbildning.”
Skolverket kommer att beräkna statsbidraget enligt följande:
50 000 kr/52 veckor =

962 kr/vecka/lärling heltid
eller
481 kr/vecka/lärling 50 procent

Förutsättningar för lärling inom gymnasial vuxenutbildning

Den studerande läser minst 20 verksamhetspoäng/vecka för heltid. Utbildningen
omfattar minst 400 och som mest 1600 gymnasiepoäng och genomförs till minst 70
procent på en arbetsplats.
Statsbidrag kan lämnas för nationella kurser som i gymnasieskolan utgör karaktärsämnen inom yrkesprogrammen. Beräkningen av statsbidraget innebär att samma
ersättning utgår för alla yrkesinriktningar. Lärlingsutbildningen kan inte omfatta
lokala kurser, orienteringskurser eller teoretiska kurser.

Förutsättningar för lärling inom gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Utbildningen omfattar minst 20 veckor och som mest 2 år och genomförs till övervägande del på en arbetsplats. Statsbidrag kan lämnas för yrkesinriktade kurser som
i gymnasiesärskolan ingår i nationella eller specialutformade program.

Statsbidrag för ersättning till arbetsplats

”15 § Statsbidraget för ersättning till arbetsplats ska fördelas på grundval av det
antal elever som tagits emot på arbetsplatser för arbetsplatsförlagt lärande under en
tolvmånadersperiod. Varje sådan elev berättigar kommunen till statsbidrag med
högst 25 000 kronor per tolvmånadersperiod, fördelat efter omfattningen av elevens utbildning.”
Skolverket kommer att beräkna statsbidraget enligt följande:
25 000 kr/52 veckor =

481 kr/vecka/lärling heltid
eller
240 kr/vecka/lärling 50 procent

En förutsättning för att ta del av statsbidraget är att kommunen kan uppvisa att
ersättning utgår till arbetsplatsen.
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Statsbidrag för handledarutbildning

”16 § Statsbidraget för handledarutbildning ska fördelas på grundval av antalet anlitade handledare under en tolvmånadersperiod. Varje handledare berättigar kommunen till statsbidrag med högst 3 500 kronor per tolvmånadersperiod.”
Skolverket kommer att utbetala 3500 kr per utbildad handledarfunktion och studerande. Ersättningen kommer att utgå i de fall en lärlingsplats har omfattat minst
400 gymnasiepoäng.

Utbetalning av statsbidrag

Statsbidrag lämnas inte för utbildningar eller utbildningsplatser vilka omfattas av
statsbidrag på annat sätt. Bidrag lämnas inte heller för utbildning som bedrivs enligt
förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning.
Kommunen kan inom ramen för beviljat statsbidrag omfördela utbildning från
sökta yrkesområden till andra yrkesområden men inte få ett högre statsbidrag än
vad som har beslutats av Skolverket. Kommunen behöver inte Skolverkets godkännande innan sådan omfördelning görs, men omfördelningen måste göras med
hänsyn till de villkor som ställs i förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.
De skäl som ligger till grund för omfördelningen ska dokumenteras för att kommunen vid Skolverkets uppföljning ska kunna visa att omfördelningen har genomförts utifrån förändrade förutsättningar på t.ex. arbetsmarknaden eller hos målgrupperna.

Utbetalning, uppföljning och återkrav

Uppföljning och avstämning av genomförd och planerad utbildning under juli till
december ska redovisas senast den 24 november 2011 till Skolverket på särskild
blankett.
Skolverket får helt eller delvis kräva tillbaka statsbidrag för utbildningar som inte
bedrivits enligt de villkor som gäller för statsbidraget. Om det statsbidrag som betalts ut överstiger genomförda verksamhetspoäng ska kommunen i december 2011
återbetala överskjutande medel till Skolverket.
Skolverket ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts. I uppföljningen ska det bl. a. framgå vilka utbildningar/kurser som genomförts, vilka företag
som tagit emot lärlingar samt antalet verksamhetspoäng och studerande. Skolverket
kommer även i uppföljning granska att avtal finns upprättade (utbildningskontrakt),
att fungerande lärlingsråd finns samt att utbetalade medel har använts till det ändamål det har beviljats för. Den kommun som tilldelats statsbidrag ska kunna redo-
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visa uppgifter på individnivå om bl.a. elevers ålder och kön, studiefinansiering, individuell studieplan, elevens sysselsättning före och ca ett halvår efter genomförda
studier.

Kontaktpersoner på Skolverket

Vid frågor hänvisas till
Eva Nordlund, eva.nordlund@skolverket.se, tel. 08 – 5273 35 95
Helena Magnelöv, helena.magnelov@skolverket.se tel. 08 – 5273 34 41
Dan Fagerlund, dan.fagerlund@skolverket.se, tel. 08 - 5273 34 55
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Ansökan om statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna

Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna via webben. Detta dokument är endast för er förberedelse. Om ni behöver en länk till
webbansökan, ta kontakt med helena.magnelov@skolverket.se
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Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
Kommuner ges härmed möjlighet att ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna. Ansökan ska avse utbildning som påbörjas under 2011, med start tidigast 1 juli
2011. Sista ansökningsdatum är den 15 april 2011.
Lärlingsutbildning för vuxna ska syfta till att ge eleverna
1. en grundläggande yrkesutbildning
2. ökad arbetslivserfarenhet
3. en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom
yrkesområdet
Bestämmelser om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna finns i förordning
(2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.
Se bifogat informationsbrev om ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
innan du börjar fylla i ansökan.
I ansökan ska kommunen bedöma utbildningens omfattning. Utbildningens omfattning
ska vid uppföljning bekräftas till Skolverket. Skolverket kommer även i uppföljning
granska att avtal finns upprättade (utbildningskontrakt), att fungerande lärlingsråd
finns samt att utbetalade medel har använts till det ändamål det har beviljats för.
Webbansökan ska kompletteras med underskrift och beslut som skickas med post till
Skolverket. Se bifogat dokument.
Frågor besvaras av:
Eva Nordlund, eva.nordlund@skolverket.se, tel 0733-77 35 95
Helena Magnelöv, helena.magnelov@skolverket.se, tel 0733-77 31 41
Dan Fagerlund, dan.fagerlund@skolverket.se, tel 0733-77 34 55
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Ansökan om statsbidrag
Ange namn på kommun/kommunalförbund som är mottagare av
__________
statsbidrag
Ange kommunkod på kommun/kommunalförbund som är mottagare av __________
statsbidrag
Om ansökan avser flera kommuner som söker gemensamt - ange namn __________
och kommunkod på samtliga kommuner som ingår i ansökan.

Ansvarig kontaktperson för kommunens/kommunalförbundets
vuxenutbildning
Namn
Befattning
E-post
Telefonnummer

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Villkor för statsbidrag finns reglerat i förordning (2010:2016) om
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har
förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,
3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 18 § eller
4. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för.

q Kommunen har tagit del av förordning (2010:2016) om statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna och uppfyller villkoren för statsbidrag.
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Enligt 4 § förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna ska kommunen kunna visa på ett behov av utbildningen
Inom vilka yrkesområden har kommunen identifierat ett behov som kan tillgodoses av
lärlingsutbildning?

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Barn och fritid
Handel och administration
Medie
Omvårdnad
Bygg
El
Energi
Fordon
Hantverk
Hotell och restaurang
Industri
Livsmedel
Naturbruk

Vilka organisationer/verksamheter har kommunen tagit kontakt med för
att göra en behovsanalys?

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Arbetsförmedling
Lokala företag
Branschorganisationer
Näringslivssekreterare
Bemanningsföretag
Fackliga organisationer
Universitet/högskola
Länsstyrelse
Andra kommuner
Regionala kompetensplattformar
Lokalt programråd
Regionalt programråd
Nationellt programråd
Annan ___________

Eventuella kommentarer
________________________________________
________________________________________

Vilka metoder har kommunen använt för att göra en behovsanalys?

q
q
q
q
q
q
q
q

Personlig kontakt
Telefonkontakt
Uppsökande studie- och yrkesvägledning
Postenkäter
Webbenkäter
Fokusgrupper
Befintliga nätverk
Annat ___________
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Enligt 4 § förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna ska lärlingsutbildning planeras i samråd med Arbetsförmedlingen
Ange kontaktuppgifter till den person/de personer som ni har samrått med på
Arbetsförmedlingen
1 - Namn
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

2 - Namn
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

3 - Namn
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Enligt 4 § förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna ska lärlingsutbildning planeras i samråd med de företag,
organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de
branscher som utbildningen är avsedd för
Ange kontaktuppgifter till den person/de personer som ni har samrått med
1 - Namn
Organisation
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

2 - Namn
organisation
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

3 - Namn
Organisation
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

4 - Namn
Organisation
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

5 - Namn
Organisation
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Ansökan verksamhetspoäng för lärlingsutbildning inom gymnasial
vuxenutbildning
I ansökan ska kommunen göra en preliminär uppskattning av antalet individer och
antalet verksamhetspoäng (vp). Utbildningens omfattning ska vid uppföljning bekräftas
till Skolverket.
Lärlingsutbildning för vuxna ska omfatta minst 400 och som mest 1 600 gymnasiepoäng
och till minst 70 procent genomföras på en arbetsplats.

Ansökan ska avse utbildning som påbörjas under 2011, med start tidigast 1 juli 2011.
Ange per yrkesområde
- Antal vp och individer som ansökan totalt omfattar
- Omfattning av utbildningen som beräknas genomföras under 2011
- Omfattning av utbildningen som beräknas fortsätta under 2012

Barn och fritid
Handel och
administration
Medie
Omvårdnad
Bygg
El
Energi
Fordon
Hantverk
Hotell och
restaurang
Industri
Livsmedel
Naturbruk

Totalt antal vp Antal vp som Antal vp
Antal
som
för utbildning genomförs
individer
som påbörjas
2011
som
genomförs
2011
påbörjar
2012
utbildning
2011

Antal individer
som beräknas
fortsätta
utbildningen
2012

___________
___________

__________ ________ _________ ___________
__________ ________ _________ ___________

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

___________
___________
___________

__________ ________ _________ ___________
__________ ________ _________ ___________
__________ ________ _________ ___________

________
________
________
________
________
________
________
________

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
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Ansökan platser för lärlingsutbildning inom gymnasial vuxenutbildning för
utvecklingsstörda
I ansökan ska kommunen göra en preliminär uppskattning av antalet individer och
utbildningens omfattning. Utbildningens omfattning ska vid uppföljning bekräftas till
Skolverket.
Lärlingsutbildningen ska omfatta minst 20 veckor och som mest 2 år och till
övervägande del genomföras på en arbetsplats.
Ansökan ska avse utbildning som påbörjas under 2011, med start tidigast 1 juli 2011.
Ange följande uppgifter
- Antal individer per yrkesområde som påbörjar utbildning 2011
- Hur många av de som påbörjat utbildning 2011 som beräknas fortsätta sin utbildning
2012

Fordon
Hantverk
Handel och
administration
Hotell och restaurang
Industri
Medie
Naturbruk
Kurser från
specialutformade
program

Antal individer som
påbörjar utbildning 2011

Antal individer som beräknas
fortsätta sin utbildning 2012

___________
___________
___________

___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
___________
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Enligt 5 § förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna ska det för varje lärlingsutbildning för vuxna finnas ett lärlingsråd
eller en liknande annan funktion för samråd mellan utbildningens
företrädare och arbetsmarknadens organisationer.

q Kommunen har upprättat lärlingsråd
q Kommunen har ett lärlingsråd som är gemensamt med motsvarande funktion inom
gymnasieskolan

q Kommunen har upprättat en liknande annan funktion för samråd
q Kommunen har ännu inte upprättat lärlingsråd eller en liknande annan funktion för
samråd

Du har svarat att ni har upprättat en liknande annan funktion istället för ett
lärlingsråd.
Var god beskriv hur funktionen är representerad samt ange kontaktuppgifter till
ordförande eller motsvarande.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Du har svarat att ni ännu inte har upprättat lärlingsråd, eller en liknande
annan funktion för samråd.
Uppgifter om lärlingsråd, eller en liknande annan funktion för samråd, ska kompletteras
till Skolverket senast vid utbildningens start. Till Skolverket ska uppgift lämnas om hur
lärlingsrådet är representerat samt kontaktuppgifter till ordförande eller motsvarande.
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(Besvaras av kommuner som har upprättat lärlingsråd)
Ange kontaktuppgifter till lärlingsrådets ordförande
Namn
Befattning/titel
Telefonnummer
E-postadress

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(Besvaras av kommuner som har upprättat lärlingsråd)
Enligt 5 § förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna ska det i lärlingsrådet ingå företrädare för berörda arbetstagare och
arbetsgivare samt för utbildningens lärare och elever. Även annan
skolpersonal och andra berörda intressenter från arbetslivet får ingå.
Ange vilka befattningar som ingår i lärlingsrådet

q
q
q
q
q
q

Arbetstagare
Arbetsgivare
Lärare
Elever
Annan skolpersonal ___________
Andra berörda intressenter ___________

Eventuella kommentarer
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Enligt 12 § förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna ska utbildning av handledare omfatta
- handledarrollen,
- handledarmetodik,
- bedömning och betygsättning,
- styrdokumenten för gymnasial vuxenutbildning eller gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda och annan relevant
författningsreglering, och
- sådan funktion som avses i 5 § och dess uppgifter.
Hur avser ni att tillhandahålla handledarutbildning?

q
q
q
q
q

på berörd arbetsplats
på komvux/i kommunens lokaler
handledarutbildning kommer tillhandahållas av berörd bransch
på annat sätt ___________
vi avser inte tillhandahålla handledarutbildning

Ange av vilka orsaker ni inte avser tillhandahålla handledarutbildning och på vilket sätt
ni tillgodoser att handledarna har den kompetens de behöver
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Enligt 1 § förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna avses även en yrkesutbildning inom sådan gymnasial
vuxenutbildning för utvecklingsstörda som bedrivs enligt skollagen
(1985:1100) och förordning (1992:736) om vuxenutbildning för
utvecklingsstörda och som
1. omfattar minst 20 veckor och som mest 2 år, och
2. till övervägande del genomförs på en arbetsplats
Beskriv hur kommunen avser att verka för att elever med utvecklingsstörning kan delta i
lärlingsutbildning
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Har kommunen erfarenhet av att anordna utbildning med lärlingsliknande
upplägg?

q Ja
q Nej
Om ja, beskriv omfattning i form av antal personer och ungefärlig utbildningstid
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Besvaras av kommuner som har svarat ja på föregående fråga)
Har kommunen individer som under våren 2011 deltar i utbildning med
lärlingsliknande upplägg?

q Ja, ange hur många individer ___________
q Nej

(Besvaras av kommuner som har svarat ja på föregående fråga)
Har kommunen för avsikt att låta de individerna övergå till
lärlingsutbildning för vuxna enligt förordning 2010:2016?
q Ja
q Nej
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Kommunens erfarenheter av lärlingsutbildning
Vill ni dela med er av era erfarenheter? Skolverket samlar in exempel på hur kommuner
arbetar i syfte att sprida dessa erfarenheter till andra kommuner.
Ange inom vilket/vilka områden ni vill dela med er av era erfarenheter.

q
q
q
q
q
q

Behovsanalys
Utbildning med lärlingsliknande former
Lärlingsråd
Handledarutbildning
Uppföljning och utvärdering
Annat ___________

Kommentarer
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Övriga kommentarer
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Ärendenr. Dnr 32-2011:1205

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen
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Handlingstyp Remissvar
Datum 2011-

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Yttrande över ansökan från PPS AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Gotlands kommun.
Bakgrund

PPS AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till bidrag och statlig
tillsyn för programmen:
-

Naturvetenskap med inriktning naturvetenskap 3 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap
4 platser
Estetiska programmet med inriktningarna Musik 3 platser, Bild och
formgivning 3 platser samt Estetik och media 3 platser

Sammanlagt 16 antagningsplatser för elever inom autismspektrat och andra
diagnosgrupper med planerad start hösten 2012.
Region Gotland har med anledning av detta beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). ”Enskilda får efter ansökan
godkännas för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och fritidshem. Godkännande ska lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för elever eller för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller
gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av det
skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas”.

Gymnasieutbildningar på Gotland
Ambitionsnivå
Region Gotland har på grund av sitt ö-läge och svårigheter att samarbeta med
andra kommuner med nödvändighet ett brett utbud av program och inriktningar
för att ungdomar på Gotland skall få en utbildning som är minst lika bra som den

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf

43/172

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

2 (12)

Region Gotland

som erbjuds i övriga landet. Ambitionen att skicka så få 16-åringar som möjligt till
fastlandet sammanfaller med skollagens krav på att Region Gotlands å långt det är
möjligt skall erbjuda det som eleverna efterfrågar.
Elevutveckling 2003-2014
Region Gotland står de närmaste åren fram till 2014 inför kraftiga elevminskningar
och därmed betydande svårigheter när det gäller att successivt anpassa sin
gymnasieorganisation. Elevminskningarna från 2009 till 2014 uppgår till -35 %.
Nedanstående diagram och tabell åskådliggör den negativa elevutveckling som
gymnasieskolan på Gotland befinner sig i. Utöver det kan konstateras att
utvecklingen med mycket små elevkullar, 500-600 elever, fortsätter många år efter
2014.

Framskrivning av årselever samt åk1-ht i kommunal- och
friståendegymnasieskolan år 2011-2026
2 500
2 000
1 500

Årselever

1 000
500

Åk1-ht

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2011

0

År

2011

Årselever

2 270 2 083 1 902 1 745 1 650 1 627 1 638 1 658 1 663 1 640 1 617 1 614 1 624 1 630 1 638 1 689

Åk1-ht

652

2012

601

2013

567

2014

501

2015

562

2016

565

2017

523

2018

578

2019

557

2020

487

2021

568

2022

560

2023

505

2024

2025

562

Elevstatistiken hämtad från admsystem Proocapita och avser folkbokförda barn/ungdomar i Region Gotland från de tidigare skolformerna
I statistiken är elever från särskola, ensamkommande flyktingbarn samt överåriga ej medräknat.
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582

2026

584

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

3 (12)

Region Gotland

Utbud 2011/12

Program

Priv

Totalt

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

30

4

34

-

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
(BA)

38

2

40

-

Anläggning fordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri (lärling), 2 platser
Plåtslageri (lärling), 2 platser

El- och energiprogrammet (EE)

28

-

28

-

Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik

Fordon- och transportprogrammet
(FT)

34

4

38

-

Karosseri och lackering
Karosseri och lackering (lärling), 1 plats
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport

Handels- och
administrationsprogrammet (HA)

20

-

20

-

Handel och service
Handel och service (lärling), 3 platser

Hantverksprogrammet (HV)

10

2

12

-

Finsnickeri

Hantverksprogrammet (HV)

5

-

5

-

Frisör (lärling), 2 platser
Textil design (lärling), 1 plats
Övriga hantverk (lärling), 2 platser 1

Hotell- och turismprogrammet (HT)

20

-

20

-

Hotell och konferens
Turism och resor

Industritekniska programmet (IN)

5

5

10

-

Svetsteknik

Naturbruksprogrammet (NB)

23

4

27

-

Djur
Djur (lärling), 2 platser
Lantbruk
Trädgård (lärling), 1 plats

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

30

-

30

-

Bageri och konditori
Kök och servering
Kök och servering (lärling), 3 platser 2

Sjöfartsprogrammet (SF)

8

-

8

-

Teknikprogrammet (TE)

50

-

50

-

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

14

2

16

-

Fastighet
VVS

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

28

2

30

-

Skolförlagd
Lärling (5 platser) 3

353

25

378

Summa

Erbjudna inriktningar

1

Guldsmed 1 plats, skinnsömnad 1plats
Profil: charkuterist
3
Äldreomsorg 4 platser, handikappomsorg 1 plats
2

45/172

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

4 (12)

Region Gotland

Högskoleförberedande program
Program

Nationellt
program

PRIV

Totalt

Ekonomiprogrammet (EK)

60

-

60

-

Ekonomi
Juridik

Estetiska programmet (ES)
(Inriktningar från åk. 1)

55

-

15
6
25
9

-

Bild och formgivning
Dans
Musik
Teater

24

-

24

-

Estetisk media

Humanistiska programmet (HU)

30

-

30

-

Kultur
Språk

Naturvetenskapliga programmet (NA)

60

-

60

-

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

105

-

105

-

Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

Summa

289

-

289

Platser totalt
Summa

Nationellt
program

PRIV

Totalt

642

25

667

Erbjudna
inriktningar
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Elevernas fördelning på olika huvudmän.
Antal elever i fristående gymnasieskola belägen i annan kommun

Antal elever i annan kommun/
landsting

VT
Program 10

VT
Program 10

BF
EC
EN
ES
ES mu
FP
HP
HR
HV
MP
NP
NV
OP
SP
TE
IB
Summa

HT
10
7
5
1
6
11
0
4
1
5
3
12
9
2
14
1
4
85

4
4
1
6
8
1
3
1
12
4
14
6
5
9
2
1
81

BF
BP
EC
ES
ES mu
FP
HP
HR
HV
NP
NV
OP
SP
TE
IB
MP
IP
IV
Summa

HT
10
2
0
3
2
2
2
3
3
4
7
9
0
6
2
2
0
2
2
51

1
4
2
0
0
2
1
3
1
7
4
1
9
1
4
3
5
1
49

Antal elever från annan kommun
i gymnasieskolorna på Gotland

Program
EC
ES
Den rörliga bildens
språk
HP
HR
HV
IP
OP
SF
SP
TE
IV
Summa

VT HT
10 10
1
1
40 46
1 1
2 1
1 1
2 1
3 1
1 1
1 1
10 12
63 65
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Andelen elever som valt andra kommuners kommunala eller fristående skolor har
minskat med ca 4 % jämfört med föregående läsår. Andelen elever från annan
kommun i Region Gotlands egna skolor är 3 % (riket 26 % och
referenskommuner 20 %). Värt att notera är den jämförelsevis stora andelen elever
i skolor belägna i den egna regionen samt den, för en landsbygdsregion som
Gotland, höga andelen elever i friskolor. Den jämförelsevis stora andelen elever i
den egna regionen och den lilla andelen elever i andra kommuner visar på det
problematiska i att för Gotlands del hänga på den nationella trenden med ökat
samarbete mellan kommuner. När kommuner hittar gemensamma lösningar som
gör gymnasieutbildningarna billigare riskerar gymnasieutbildningar på Gotland att i
ett nationellt perspektiv framstå som allt dyrare.

Friskolor i Region Gotland

I Region Gotland finns i dag friskolorna Donnergymnasiet, Guteskolan och
Gotlands hästgymnasium.

FRISKOLOR PÅ GOTLANDSKOLOR OCH PROGRAM
Barn- och fritidsprog.
Est. prog.
Est. prog.(Bild o form)
Est. prog.(Estetik o media)
Est.prog. (Musik)
Hotell och restaurangprog.
Restaurang- o Livsmedelsprog.
Naturvetenskapsprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Hantverksprog.
Humanistiska prog.
Ekonomiprog.
Summa Donnergymnasiet

Antal Elever Behöriga Obehöriga
elever
åk 1 sökande sökande
totalt 15 1 sept. 1:a hand 1:a hand
sept 10 2010
2011
2011
43
44
37
17
39
88

13
7
6
6
10
22
74

2
2
7
0
4
4
5
1
1
4
30

4
0
2
1
1
0
0
0
0
0
8

286

Hantverksprog. frisör
Naturbruk, hundinriktning
Teknikprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Summa Guteskolan

45
11
6
2
64

19
3
0
2
24

3
1
2
4
10

5
2
0
1
8

Naturbruk, hästinriktning
Summa Gotlandsgymnasiet

31

3
3

0
0

0
0

S:a fristående gymnasieskola

381

101

80

25
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Tendensen de senaste åren har varit att:
- friskolor som Atheneskolan och NTI-skolan inte kunnat etablera sig p.g.a.
för få sökande
- Guteskolan inte kunnat starta Samhällsvetenskapsprogrammet p.g.a. för få
sökande
- friskolor på Gotland har tappat elever till den regionala gymnasieskolan
och till friskolor på fastlandet
Sökandebilden inför hösten 2011 visar att trenden med färre sökande till Gotlands
friskolor fortsätter och förstärks. Förvaltningens bedömning är att det minskade
antalet sökande till friskolor tillsammans med den negativa elevutvecklingen kan
komma att leda till att några friskolor tvingas lägga ner sin verksamhet.

Utbud och efterfrågan totalt i Region Gotland

Elevernas val 2008 – 2010 se bilaga 2.
Trots att antalet platser från 2008 fram till 2010 minskat med totalt 267 är
fortfarande utbudet stort i förhållande till antalet sökande. Den största
anpassningen de två senaste åren har gjorts av friskolorna. Sökandebilden inför
2010 visade att andelen förstahandssökande till friskolorna i förhållande till antalet
platser som erbjuds var 40 %. Inför 2010 var antalet sökande till nationella
program 792 och antalet platser 934. Problemet är att friskolornas utbud och nya
ansökningar om etablering av friskolor inte matchar elevernas efterfrågan. Några
orsaker till detta är
-

-

Att det stora antalet skolor och utbud av konkurrerande program medför
en s.k. uttunningseffekt där alla anordnare får färre elever och därmed inte
tillräcklig volym för en ekonomiskt effektiv organisation. Denna tendens
kommer att förstärkas när elevminskningarna accelererar.
Att Region Gotlands ekonomi försämrats drastiskt det senaste året.

Den stora utmaningen med nuvarande utbud är arbetet med en neddragning av
antalet platser i den regionala gymnasieskolan. År 2014 kommer det totala antalet
elever (åk 1-3) med rätt till gymnasieutbildning att vara 893 färre än 2007. Den
elevkull som har rätt till gymnasieutbildning 2014 beräknas till 514, vilket kan
jämföras med 2008 då 830 elever hade rätt till gymnasieutbildning. Trots
elevminskningarna har regionen inom ramen för Gy 2011 ambitionen att
gotländska ungdomar i så stor omfattning som möjligt skall få sin
gymnasieutbildning på Gotland.
(Sökandebild 2011, se bilaga 1).
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Ansökan om nyetablering
PPS AB ansöker om 3 nya program med tillsammans 5 inriktningar och totalt 16
antagningsplatser för elever inom autismspektrat och med andra diagnoser. Fullt
utbyggt innebär det 45 nya gymnasieplatser (årskurs 1-3) förlagda till
Donnergymnasiet i Klintehamn.
Utbudet för de program som PPS AB ansöker om ser ut på följande sätt:
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Samhällsvetenskap.
PPS AB ansöker om 4 platser för inriktningen.
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap.
PPS AB ansöker om 3 platser för inriktningen.
Estetiska programmet med inriktningarna estetik och media, Bild och
formgivning samt Musik.
PPS AB ansöker om 9 platser för inriktningarna.
Nuläge/GY 2011
Region Gotland erbjuder i dag två möjliga utbildningsvägar med stöd för elever
med diagnoser inom autismspektrat. Ansvaret ligger innevarande läsår på det
Individuella programmet Trojaborg.
För elever som saknar behörighet för ett nationellt program erbjuds
klassundervisning med fokus på de behörighetsgivande ämnen, men också annat
stöd som stärker elevens möjligheter till fortsatta studier eller förberedelser för
arbetslivet. Idag arbetar två lärare i klassen som består av 14 elever.
För elever som mottagits på ett nationellt program och p.g.a. sin
funktionsnedsättning behöver extra stöd och struktur för att nå framgångar i sina
studier finns en studio-verksamhet med två lärare anställda. Eleverna har tillgång
till extra stöd utifrån egna förutsättningar och behov. I dagsläget finns det tre
elever som genomför hela sin utbildning i studion.
En mycket viktig funktion som ligger på en av lärarna i studion är också att vara
ett pedagogiskt stöd för undervisande lärare på nationella program samt att på
arbetsplatsträffar eller liknande bidra till att öka kunskapen om funktionshindret,
behov och möjligheter för elever med diagnosen Asperger.
Inför genomförandet av Gy 2011 föreslås en utbyggnad av Studio-verksamheten
genom att inrätta en studio som etableras på Christopher Polhemgymnasiet i norra
Visby och motsvarande verksamhet på Elfrida Andréegymnasiet i södra Visby. Ett
viktigt motiv till förändringarna är att kunna ge elever med funktionsnedsättningar
på nationella program ett professionellt stöd i den egna skolmiljön.
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Sammanfattande synpunkter från Region Gotland
Gymnasiereformen och successivt mindre ungdomskullar är två omvärldsfaktorer
som tillsammans med ö-läget och svårigheterna att samverka med andra
kommuner i hög grad kommer att påverka utformningen av den regionala
gymnasieskolan på Gotland. Gymnasiereformen innebär fler möjliga val av
program och inriktningar samtidigt som antalet ungdomar med rätt till
gymnasieutbildning minskar. Den stora utmaningen för Region Gotland blir att
utforma en gymnasieskola som ger gotländska ungdomar samma möjligheter som
ungdomar som utbildas i övriga Sverige.
Region Gotlands gymnasieskola erbjuder idag alla nationella program utom två
och har även i framtiden som ambition att erbjuda eleverna ett brett utbud av
gymnasieutbildningar, trots kraftigt minskade elevkullar. Att starta nya program
och inriktningar där det redan finns och kommer att finnas etablerade alternativ
skulle få betydande negativa effekter för gymnasieskolans motsvarande program
och dess inriktningar. En effekt av ambitionen att erbjuda ett brett
utbildningsutbud är att kostnadsbilden för gymnasieutbildningar på Gotland ligger
ca 12% över riksgenomsnittet. Flera program ligger kostnadsmässigt väsentligt
över riksgenomsnittet. Region Gotland saknar på grund av sitt geografiska läge
realistiska möjligheter till samverkan med andra kommuner och är därför mer
sårbar för elevminskningar än utbildningar på fastlandet. För att Region Gotland
ska kunna erbjuda en gymnasieutbildning med ett brett utbud av program och
inriktningar inom programmen man själv kunna erbjuda dessa. I annat fall finns
stor risk för att bredden i utbildningen hotas och på sikt också bredden i det totala
gymnasieutbudet på Gotland, då ingen anordnare får tillräckligt elevunderlag för
att anordna utbildningarna. Redan i dag visar antalet sökande till friskolor att läget
är akut.
I övrigt lämnar Region Gotland inga synpunkter på förutsättningar för kvalitet i
den verksamhet som PPS AB ansökt om att få driva.
Regionen har heller inga synpunkter när det gäller lokaler, budget m.m. utan utgår
ifrån att Skolinspektionen gör sina bedömningar inom dessa områden. Den allt
överskuggande frågan för Region Gotland är överetableringen av
gymnasieutbildning, kommande elevminskningar och vilka konsekvenser det får
för elevernas val och för ekonomin.
Det som ytterligare komplicerar Region Gotlandplaneringsförutsättningar är att vi
inte med säkerhet vet vilka utbildningar som redan etablerade friskolor kommer
att bedriva när Gy 2011 genomförs.
Avslutningsvis kan konstateras att Region Gotland redan i dag har en komplicerad
planeringssituation med anpassningsproblem och att utbildningsutbudet totalt sett
kommer att vara alldeles för stort när elevtalen sjunker.
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Arbetsutskottet beslutar att föreslå Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att :
- avstyrka PPS AB:s ansökan om tillstånd för tre program med inriktning
mot elever enligt inlämnad ansökan.
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Studieväg

Antal
elever 15
sept.
Elever i åk 1
2010
15 sept. 2010

Bilaga 1
Behöriga
Sökande 1:a hand
till ht 2011

Obehöriga
Sökande 1: hand
till ht 2011

Richard Steffengy.
Barn- och fritidsprog.
Humanistiska prog.
Ekonomiprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Tot RSG

86
395
481

33
125
158

25
13
34
104
176

10
0
1
0
11

Christopher Polhemgy.
Byggprog.
Bygg- o anläggningsprog.
Elprog.
El- o energiprog.
Fordonsprog.
Fordon- o transportprog.
Naturvetenskapsprog.
Naturvetenskapliga prog.
Naturbruksprog.
Produktionstekn. prog.
Industritekniska prog.
Sjöfartsprog.
VVS- o fastighetsprog.
Teknikprog.
Tot. CPG

117
89
133
218
59
39
46
139
880

44
30
52
90
20
9
17
52
323

32
34
21
58
13
0
9
8
47
222

21
9
19
3
5
2
3
6
1
69

Elfrida Andrée gy.
Est prog. (bild)
Est prog. (bild o form)
Est prog.(musik)
Est prog.(dans)
Est.prog. (Estetik o- media)
Est.prog. (teater)
Handelsprog.
Handels- o administrationsprog.
Hotell- och restaurangprog.
Hotell-o turismprog.
Restaurang- o livsmedelsprog.
Hantverksprog.
Omvårdnadsprog.
Vård- o omsorgsprog.
Rörliga bildens språk (film o scen)
Tot. EAG
Tot. Regionala skolor

38
64
162
91
27
74
78
534
2036

12
24
49
29
7
30
31
182
663

10
22
5
15
3
19
6
26
6
13
125
523

2
1
0
6
2
4
1
10
2
8
36
116
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Bilaga 2

Elevernas val till gymnasieskolan – intagningsstatistik 2008-2010
Åtaganden enligt skolplan och skollag
Enlig skollagen är kommunen skyldig att erbjuda alla ungdomar som lämnar grundskolan en
gymnasieutbildning. Dessutom skall organisation och intagningsplatser anpassas utifrån elevernas val.

Platser, val, intagning och förstahandssökande i den kommunala
gymnasieskolan och Friskolor (exklusive Individuella programmet)
1. Under rubriken intagna (den andra kolumnen) anges i procent hur många behöriga sökande elever som fått
sina förstahandsval tillfredsställda.
2. kolumnen längst ut till höger anger i procent hur många elever som tagits in i förhållande
till antalet erbjudna platser (beläggningsgrad).

Val 1:a hand

Intagna

Platser Totalt Behöriga Obehöriga 1: a % (1 Totalt %

hand

Den kommunala
gymnasieskolan

2008
2009
2010

804
681
754

790
755
741

700
693
676

90
62
65

605 86
573 82
610 90

(2

708 88
652 92
689 94

Friskolor
Val 1: a hand
Intagna
Donnergymn. Platser Totalt Behöriga Obehöriga 1: a % (1 Totalt %
(2
Guteskolan
hand
Hästgymn.
2008
2009
2010

299
155
240

152
100
105

128
79
87

24
21
18

122 95 130 43
79 100 100 65
83 95 99 41
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Handlingstyp Remissvar
Datum 2011-

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Yttrande över ansökan från Donnergymnasiet om
godkännande som huvudman för riksrekryterande
utbildning i gymnasieskolan vid den fristående
gymnasieskolan Donnergymnasiet i Gotlands kommun.
Bakgrund
Donnergymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till bidrag
och statlig tillsyn för programmen:
Speldesignprogrammet 25 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap 20
platser
Sammanlagt 45 antagningsplatser och planerad start hösten 2012.
-

Region Gotland har med anledning av detta beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). ”Enskilda får efter ansökan
godkännas för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och fritidshem. Godkännande ska lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för elever eller för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller
gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av det
skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas”.

Gymnasieutbildningar på Gotland
Ambitionsnivå
Region Gotland har på grund av sitt ö-läge och svårigheter att samarbeta med
andra kommuner med nödvändighet ett brett utbud av program och inriktningar
för att ungdomar på Gotland skall få en utbildning som är minst lika bra som den
som erbjuds i övriga landet. Ambitionen att skicka så få 16-åringar som möjligt till
fastlandet sammanfaller med skollagens krav på att Region Gotland så långt det är
möjligt skall erbjuda det som eleverna efterfrågar.

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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Elevutveckling 2003-2014
Region Gotland står de närmaste åren fram till 2014 inför kraftiga elevminskningar
och därmed betydande svårigheter när det gäller att successivt anpassa sin
gymnasieorganisation. Elevminskningarna från 2009 till 2014 uppgår till -35 %.
Nedanstående diagram och tabell åskådliggör den negativa elevutveckling som
gymnasieskolan på Gotland befinner sig i. Utöver det kan konstateras att
utvecklingen med mycket små elevkullar, 500-600 elever, fortsätter många år efter
2014.

Framskrivning av årselever samt åk1-ht i kommunal- och
friståendegymnasieskolan år 2011-2026
2 500
2 000
1 500

Årselever

1 000
500

Åk1-ht

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2011

0

År

2011

Årselever

2 270 2 083 1 902 1 745 1 650 1 627 1 638 1 658 1 663 1 640 1 617 1 614 1 624 1 630 1 638 1 689

Åk1-ht

652

2012

601

2013

567

2014

501

2015

562

2016

565

2017

523

2018

578

2019

557

2020

487

2021

568

2022

560

2023

505

2024

2025

562

Elevstatistiken hämtad från admsystem Proocapita och avser folkbokförda barn/ungdomar i Region Gotland från de tidigare skolformerna
I statistiken är elever från särskola, ensamkommande flyktingbarn samt överåriga ej medräknat.
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Utbud gymnasieskolan lå 2011/12
Program

Nationellt
program

PRIV

Totalt

Erbjudna
inriktningar
-

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

30

4

34

-

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
(BA)

38

2

40

-

Anläggning fordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri (lärling), 2 platser
Plåtslageri (lärling), 2 platser

El- och energiprogrammet (EE)

28

-

28

-

Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik

Fordon- och transportprogrammet
(FT)

34

4

38

-

Karosseri och lackering
Karosseri och lackering (lärling), 1 plats
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport

Handels- och
administrationsprogrammet (HA)

20

-

20

-

Handel och service
Handel och service (lärling), 3 platser

Hantverksprogrammet (HV)

10

2

12

-

Finsnickeri

Hantverksprogrammet (HV)

5

-

5

-

Frisör (lärling), 2 platser
Textil design (lärling), 1 plats
Övriga hantverk (lärling), 2 platser 1

Hotell- och turismprogrammet (HT)

20

-

20

-

Hotell och konferens
Turism och resor

Industritekniska programmet (IN)

5

5

10

-

Svetsteknik

Naturbruksprogrammet (NB)

23

4

27

-

Djur
Djur (lärling), 2 platser
Lantbruk
Trädgård (lärling), 1 plats

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

30

-

30

-

Bageri och konditori
Kök och servering
Kök och servering (lärling), 3 platser 2

Sjöfartsprogrammet (SF)

8

-

8

-

Teknikprogrammet (TE)

50

-

50

-

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

14

2

16

-

Fastighet
VVS

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

28

2

30

-

Skolförlagd
Lärling (5 platser) 3

353

25

378

Summa

1

Guldsmed 1 plats, skinnsömnad 1plats
Profil: charkuterist
3
Äldreomsorg 4 platser, handikappomsorg 1 plats
2
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Högskoleförberedande program
Program

Nationellt
program

PRIV

Totalt

Ekonomiprogrammet (EK)

60

-

60

-

Ekonomi
Juridik

Estetiska programmet (ES)
(Inriktningar från åk. 1)

55

-

15
6
25
9

-

Bild och formgivning
Dans
Musik
Teater

24

-

24

-

Estetisk media

Humanistiska programmet (HU)

30

-

30

-

Kultur
Språk

Naturvetenskapliga programmet (NA)

60

-

60

-

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

105

-

105

-

Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

Summa

289

-

289

Platser totalt
Summa

Nationellt
program

PRIV

Totalt

642

25

667

Erbjudna
inriktningar
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Elevernas fördelning på olika huvudmän.
Antal elever i fristående gymnasieskola belägen i annan kommun

Antal elever i annan kommun/
landsting

Program Vt 10 Ht 10

VT
Program 10

BF
EC
EN
ES
ES mu
FP
HP
HR
HV
MP
NP
NV
OP
SP
TE
IB
Summa

7
5
1
6
11
0
4
1
5
3
12
9
2
14
1
4
85

4
4
1
6
8
1
3
1
12
4
14
6
5
9
2
1
81

BF
BP
EC
ES
ES mu
FP
HP
HR
HV
NP
NV
OP
SP
TE
IB
MP
IP
IV
Summa

HT
10
2
0
3
2
2
2
3
3
4
7
9
0
6
2
2
0
2
2
51

1
4
2
0
0
2
1
3
1
7
4
1
9
1
4
3
5
1
49

Antal elever från annan kommun
i gymnasieskolorna på Gotland

Program
EC
ES
Den rörliga bildens
språk
HP
HR
HV
IP
OP
SF
SP
TE
IV
Summa

VT HT
10 10
1
1
40 46
1 1
2 1
1 1
2 1
3 1
1 1
1 1
10 12
63 65
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Andelen elever som valt andra kommuners kommunala eller fristående skolor har
minskat med ca 4 % jämfört med föregående läsår. Andelen elever från annan
kommun i regionens egna skolor är 3 % (riket 26 % och referenskommuner 20
%). Värt att notera är den jämförelsevis stora andelen elever i skolor belägna på
Gotland samt den, för en landsbygdsregion som Gotland, höga andelen elever i
friskolor. Den jämförelsevis stora andelen elever i regionen och den lilla andelen
elever i andra kommuner visar på det problematiska i att för Gotlands del hänga
på den nationella trenden med ökat samarbete mellan kommuner. När kommuner
hittar gemensamma lösningar som gör gymnasieutbildningarna billigare riskerar
gymnasieutbildningar på Gotland att i ett nationellt perspektiv framstå som allt
dyrare.

Friskolor i Region Gotland

I Region Gotland finns i dag friskolorna Donnergymnasiet, Guteskolan och
Gotlands hästgymnasium.

FRISKOLOR PÅ GOTLANDSKOLOR OCH PROGRAM
Barn- och fritidsprog.
Est. prog.
Est. prog.(Bild o form)
Est. prog.(Estetik o media)
Est.prog. (Musik)
Hotell och restaurangprog.
Restaurang- o Livsmedelsprog.
Naturvetenskapsprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Hantverksprog.
Humanistiska prog.
Ekonomiprog.
Summa Donnergymnasiet

Antal Elever Behöriga Obehöriga
elever
åk 1 sökande sökande
totalt 15 1 sept. 1:a hand 1:a hand
sept 10 2010
2011
2011
43
44
37
17
39
88

13
7
6
6
10
22
74

2
2
7
0
4
4
5
1
1
4
30

4
0
2
1
1
0
0
0
0
0
8

286

Hantverksprog. frisör
Naturbruk, hundinriktning
Teknikprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Summa Guteskolan

45
11
6
2
64

19
3
0
2
24

3
1
2
4
10

5
2
0
1
8

Naturbruk, hästinriktning
Summa Gotlandsgymnasiet

31

3
3

0
0

0
0

S:a fristående gymnasieskola

381

101

80

25
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Tendensen de senaste åren har varit att:
- friskolor som Atheneskolan och NTI-skolan inte kunnat etablera sig p.g.a.
för få sökande
- Guteskolan inte kunnat starta Samhällsvetenskapsprogrammet p.g.a. för få
sökande
- friskolor på Gotland har tappat elever till den regionala gymnasieskolan
och friskolor på fastlandet
Sökandebilden inför hösten 2011 visar att trenden med färre sökande till friskolor
fortsätter och förstärks. Förvaltningens bedömning är att det minskade antalet
sökande till friskolor tillsammans med den negativa elevutvecklingen kan komma
att leda till att några friskolor tvingas lägga ner sin verksamhet.

Utbud och efterfrågan totalt i Region Gotland

Elevernas val 2008 – 2010 se bilaga 2.
Trots att antalet platser från 2008 fram till 2010 minskat med totalt 267 är
fortfarande utbudet stort i förhållande till antalet sökande. Den största
anpassningen de två senaste åren har gjorts av friskolorna. Sökandebilden inför
2010 visade att andelen förstahandssökande till friskolorna i förhållande till antalet
platser som erbjuds var 40 %. Inför 2010 var antalet sökande till nationella
program 792 och antalet platser 934. Problemet är att friskolornas utbud och nya
ansökningar om etablering av friskolor inte matchar elevernas efterfrågan. Några
orsaker till detta är
-

-

Att det stora antalet skolor och utbud av konkurrerande program medför
en s.k. uttunningseffekt där alla anordnare får färre elever och därmed inte
tillräcklig volym för en ekonomiskt effektiv organisation. Denna tendens
kommer att förstärkas när elevminskningarna accelererar.
Att Region Gotlands ekonomi försämrats drastiskt det senaste året.

Den stora utmaningen med nuvarande utbud är arbetet med en neddragning av
antalet platser i den regionala gymnasieskolan. År 2014 kommer det totala antalet
elever (åk 1-3) med rätt till gymnasieutbildning att vara 893 färre än 2007. Den
elevkull som har rätt till gymnasieutbildning 2014 beräknas till 514, vilket kan
jämföras med 2008 då 830 elever hade rätt till gymnasieutbildning. Trots
elevminskningarna har Region Gotland inom ramen för Gy 2011 ambitionen att
gotländska ungdomar i så stor omfattning som möjligt skall få sin
gymnasieutbildning på gotland.
(Sökandebild 2011, se bilaga 1).
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Ansökan om nyetablering
Donnergymnasiet AB ansöker om att få starta två riksrekryterande utbildningar,
Speldesign och Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap med
totalt 45 antagningsplatser. Fullt utbyggt innebär det 70 nya gymnasieplatser
(årskurs 1-3) samtidigt som antalet elever med rätt till gymnasieutbildning
förväntas minska med nästan 900 elever från 2009 till 2014.
Utbudet för de program som Donnergymnasiet AB ansöker om ser ut på följande
sätt:
Speldesign
Donnergymnasiet AB ansöker om 25 platser.
Nuläge/Gy2011
Den regionala gymnasieskolan erbjuder inte utbildningen. Det framgår inte av
ansökan vilket nationellt program som avses.
Samhällsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap
Donnergymnasiet AB ansöker om 20 platser.
Nuläge/Gy 2011
I Gy 2011 konverteras inriktningarna ekonomi och språk till ett ekonomiskt och
ett humanistiskt program. GVN har beslutat att initialt erbjuda samtliga
inriktningar på Samhällsvetenskapliga programmet med 60 platser. SP kommer
alltså i framtiden inte längre att vara ett särskilt stort program på Gotland.
Bedömningen är att elevminskningen i kombination med att
Samhällsvetenskapsprogrammet får en betydligt mindre bas att rekrytera ifrån,
kommer att innebära att den regionala gymnasieskolan trots att ambitionen finns
kommer att få svårt att anordna alla inriktningar. Att ytterligare utöka antalet
platser genom en nyetablering kommer att innebära en avsevärd försämring av
elevernas möjligheter att få tillgång till de nationella inriktningarna på SP. Gotland
har heller inga eller mycket små möjlighet att samarbeta över kommungränserna.
Det Samhällsvetenskapliga programmet finns på två friskolor och i den
kommunala gymnasieskolan. Den regionala gymnasieskolan erbjuder läsåret
2011/2012 105 platser och har samtliga inriktningar. Donnergymnasiet erbjuder
läsåret 2011/2012 25 platser och Guteskolan 20 platser. Antal behöriga
förstahandssökande till den regionala gymnasieskolan är 104 och till de två
friskolorna 9 elever.
Sammanfattande synpunkter från Region Gotland
Gymnasiereformen och successivt mindre ungdomskullar är två omvärldsfaktorer
som tillsammans med ö-läget och svårigheterna att samverka med andra
kommuner i hög grad kommer att påverka utformningen av gymnasieskolan på
Gotland. Gymnasiereformen innebär fler möjliga val av program och inriktningar
samtidigt som antalet ungdomar med rätt till gymnasieutbildning minskar. Den
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stora utmaningen för Region Gotland blir att utforma en gymnasieskola som ger
gotländska ungdomar samma möjligheter som ungdomar som utbildas i övriga
Sverige.
Region Gotlands gymnasieskola erbjuder idag alla nationella program utom två
och har även i framtiden som ambition att erbjuda eleverna ett brett utbud av
gymnasieutbildningar, trots kraftigt minskade elevkullar. Att starta nya program
och inriktningar där det redan finns och kommer att finnas etablerade alternativ
skulle få betydande negativa effekter för den regionala gymnasieskolans
motsvarande program och dess inriktningar. En effekt av ambitionen att erbjuda
ett brett utbildningsutbud är att kostnadsbilden för gymnasieutbildningar på
Gotland ligger ca 12% över riksgenomsnittet. Flera program ligger
kostnadsmässigt väsentligt över riksgenomsnittet. Region Gotland saknar på grund
av sitt geografiska läge realistiska möjligheter till samverkan med andra kommuner
och är därför mer sårbar för elevminskningar än utbildningar på fastlandet. För att
Region Gotland ska kunna erbjuda en gymnasieutbildning med ett brett utbud av
program och inriktningar inom programmen måste Region Gotlandsjälv kunna
erbjuda dessa. I annat fall finns stor risk för att bredden i utbildningen hotas och
på sikt också bredden i det totala gymnasieutbudet på Gotland, då ingen
anordnare får tillräckligt elevunderlag för att anordna utbildningarna. Redan i dag
visar antalet sökande till friskolor i den egna Region Gotland att läget är akut.
I övrigt lämnar Region Gotland inga synpunkter på förutsättningar för kvalitet i
den verksamhet som Donner AB ansökt om att få bedriva.
Region Gotland har heller inga synpunkter när det gäller lokaler, budget m.m. utan
utgår ifrån att Skolinspektionen gör sina bedömningar inom dessa områden. Den
allt överskuggande frågan för Region Gotland är överetableringen av
gymnasieutbildning, kommande elevminskningar och vilka konsekvenser det får
för elevernas val och den kommunala ekonomin.
Det som ytterligare komplicerar regionens planeringsförutsättningar är att vi inte
med säkerhet vet vilka utbildningar som redan etablerade friskolor kommer att
bedriva när Gy 2011 genomförs.
Avslutningsvis kan konstateras att Region Gotlandredan i dag har en komplicerad
planeringssituation med anpassningsproblem och att utbildningsutbudet totalt sett
kommer att vara alldeles för stort när elevtalen sjunker.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att :
- pröva frågan om etablering av det samhällsvetenskapliga programmet med
inriktning Samhällsvetenskap 20 platser
- att avstyrka etablering av Speldesignprogrammet 25 platser enligt inlämnad
ansökan från Hermods AB.
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Studieväg

Antal
elever 15
sept.
Elever i åk 1
2010
15 sept. 2010

Bilaga 1
Behöriga
Sökande 1:a hand
till ht 2011

Obehöriga
Sökande 1: hand
till ht 2011

Richard Steffengy.
Barn- och fritidsprog.
Humanistiska prog.
Ekonomiprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Tot RSG

86
395
481

33
125
158

25
13
34
104
176

10
0
1
0
11

Christopher Polhemgy.
Byggprog.
Bygg- o anläggningsprog.
Elprog.
El- o energiprog.
Fordonsprog.
Fordon- o transportprog.
Naturvetenskapsprog.
Naturvetenskapliga prog.
Naturbruksprog.
Produktionstekn. prog.
Industritekniska prog.
Sjöfartsprog.
VVS- o fastighetsprog.
Teknikprog.
Tot. CPG

117
89
133
218
59
39
46
139
880

44
30
52
90
20
9
17
52
323

32
34
21
58
13
0
9
8
47
222

21
9
19
3
5
2
3
6
1
69

Elfrida Andrée gy.
Est prog. (bild)
Est prog. (bild o form)
Est prog.(musik)
Est prog.(dans)
Est.prog. (Estetik o- media)
Est.prog. (teater)
Handelsprog.
Handels- o administrationsprog.
Hotell- och restaurangprog.
Hotell-o turismprog.
Restaurang- o livsmedelsprog.
Hantverksprog.
Omvårdnadsprog.
Vård- o omsorgsprog.
Rörliga bildens språk (film o scen)
Tot. EAG
Tot. Regionala skolor

38
64
162
91
27
74
78
534
2036

12
24
49
29
7
30
31
182
663

10
22
5
15
3
19
6
26
6
13
125
523

2
1
0
6
2
4
1
10
2
8
36
116
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Bilaga 2
Elevernas val till gymnasieskolan – intagningsstatistik 2008-2010
Åtaganden enligt skolplan och skollag
Enlig skollagen är kommunen skyldig att erbjuda alla ungdomar som lämnar grundskolan en
gymnasieutbildning. Dessutom skall organisation och intagningsplatser anpassas utifrån elevernas val.

Platser, val, intagning och förstahandssökande i den kommunala
gymnasieskolan och Friskolor (exklusive Individuella programmet)
1. Under rubriken intagna (den andra kolumnen) anges i procent hur många behöriga sökande elever som fått
sina förstahandsval tillfredsställda.
2. kolumnen längst ut till höger anger i procent hur många elever som tagits in i förhållande
till antalet erbjudna platser (beläggningsgrad).

Val 1:a hand

Intagna

Platser Totalt Behöriga Obehöriga 1: a % (1 Totalt %

hand

Den kommunala
gymnasieskolan

2008
2009
2010

804
681
754

790
755
741

700
693
676

90
62
65

605 86
573 82
610 90

(2

708 88
652 92
689 94

Friskolor
Val 1: a hand
Intagna
Donnergymn. Platser Totalt Behöriga Obehöriga 1: a % (1 Totalt %
(2
Guteskolan
hand
Hästgymn.
2008
2009
2010

299
155
240

152
100
105

128
79
87

24
21
18

122 95 130 43
79 100 100 65
83 95 99 41
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Handlingstyp Remissvar
Datum 2011-

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Yttrande över ansökan från Guteskolan AB om
godkännande för en fristående gymnasieskola i
Gotlands kommun.
Bakgrund
Guteskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn för programmen:
-

Hantverksprogrammet med nationell inriktning Florist 10 platser
Hantverksprogrammet med nationell inriktning Textil design 10 platser

Sammanlagt 20 antagningsplatser och planerad start hösten 2012.
Region Gotland har med anledning av detta beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). ”Enskilda får efter ansökan
godkännas för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och fritidshem. Godkännande ska lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för elever eller för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller
gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av det
skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas”.

Gymnasieutbildningar på Gotland
Ambitionsnivå
Region Gotland har på grund av sitt ö-läge och svårigheter att samarbeta med
andra kommuner med nödvändighet ett brett utbud av program och inriktningar
för att ungdomar på Gotland skall få en utbildning som är minst lika bra som den
som erbjuds i övriga landet. Ambitionen att skicka så få 16-åringar som möjligt till
fastlandet sammanfaller med skollagens krav på att Region Gotland så långt det är
möjligt skall erbjuda det som eleverna efterfrågar.

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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Region Gotland står de närmaste åren fram till 2014 inför kraftiga elevminskningar
och därmed betydande svårigheter när det gäller att successivt anpassa sin
gymnasieorganisation. Elevminskningarna från 2009 till 2014 uppgår till -35 %.
Nedanstående diagram och tabell åskådliggör den negativa elevutveckling som
gymnasieskolan på Gotland befinner sig i. Utöver det kan konstateras att utvecklingen
med mycket små elevkullar, 500-600 elever, fortsätter många år efter 2014.

Framskrivning av årselever samt åk1-ht i kommunal- och
friståendegymnasieskolan år 2011-2026
2 500
2 000
1 500

Årselever

1 000
500

Åk1-ht

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2011

0

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Årselever

2 270

2 083

1 902

1 745

1 650

1 627

1 638

1 658

1 663

1 640

1 617

1 614

1 624

1 630

1 638

1 689

652

601

567

501

562

565

523

578

557

487

568

560

505

562

582

584

Åk1-ht

Elevstatistiken hämtad från admsystem Proocapita och avser folkbokförda barn/ungdomar i Region Gotland från de tidigare skolformerna
I statistiken är elever från särskola, ensamkommande flyktingbarn samt överåriga ej medräknat.
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Utbud gymnasieskolan lå 2011/12

Program

Program

Priv

Total

-

Erbjudna inriktningar

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

30

4

34

-

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
(BA)

38

2

40

-

Anläggning fordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri (lärling), 2 platser
Plåtslageri (lärling), 2 platser

El- och energiprogrammet (EE)

28

-

28

-

Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik

Fordon- och transportprogrammet
(FT)

34

4

38

-

Karosseri och lackering
Karosseri och lackering (lärling), 1 plats
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport

Handels- och
administrationsprogrammet (HA)

20

-

20

-

Handel och service
Handel och service (lärling), 3 platser

Hantverksprogrammet (HV)

10

2

12

-

Finsnickeri

Hantverksprogrammet (HV)

5

-

5

-

Frisör (lärling), 2 platser
Textil design (lärling), 1 plats
Övriga hantverk (lärling), 2 platser 1

Hotell- och turismprogrammet (HT)

20

-

20

-

Hotell och konferens
Turism och resor

Industritekniska programmet (IN)

5

5

10

-

Svetsteknik

Naturbruksprogrammet (NB)

23

4

27

-

Djur
Djur (lärling), 2 platser
Lantbruk
Trädgård (lärling), 1 plats

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

30

-

30

-

Bageri och konditori
Kök och servering
Kök och servering (lärling), 3 platser 2

Sjöfartsprogrammet (SF)

8

-

8

-

Teknikprogrammet (TE)

50

-

50

-

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

14

2

16

-

Fastighet
VVS

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

28

2

30

-

Skolförlagd
Lärling (5 platser) 3

353

25

378

Summa

1

Guldsmed 1 plats, skinnsömnad 1plats
Profil: charkuterist
3
Äldreomsorg 4 platser, handikappomsorg 1 plats
2
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Högskoleförberedande program
Program

Nationellt
program

PRIV

Totalt

Ekonomiprogrammet (EK)

60

-

60

-

Ekonomi
Juridik

Estetiska programmet (ES)
(Inriktningar från åk. 1)

55

-

15
6
25
9

-

Bild och formgivning
Dans
Musik
Teater

24

-

24

-

Estetisk media

Humanistiska programmet (HU)

30

-

30

-

Kultur
Språk

Naturvetenskapliga programmet (NA)

60

-

60

-

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

105

-

105

-

Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

Summa

289

-

289

Platser totalt
Summa

Nationellt
program

PRIV

Totalt

642

25

667

Erbjudna
inriktningar
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Elevernas fördelning på olika huvudmän.
Antal elever i fristående gymnasieskola belägen i annan kommun

Antal elever i annan kommun/
landsting

VT
Program 10

VT
Program 10

BF
EC
EN
ES
ES mu
FP
HP
HR
HV
MP
NP
NV
OP
SP
TE
IB
Summa

HT
10
7
5
1
6
11
0
4
1
5
3
12
9
2
14
1
4
85

4
4
1
6
8
1
3
1
12
4
14
6
5
9
2
1
81

BF
BP
EC
ES
ES mu
FP
HP
HR
HV
NP
NV
OP
SP
TE
IB
MP
IP
IV
Summa

HT
10
2
0
3
2
2
2
3
3
4
7
9
0
6
2
2
0
2
2
51

1
4
2
0
0
2
1
3
1
7
4
1
9
1
4
3
5
1
49

Antal elever från annan kommun
i gymnasieskolorna på Gotland

Program
EC
ES
Den rörliga bildens
språk
HP
HR
HV
IP
OP
SF
SP
TE
IV
Summa

VT HT
10 10
1
1
40 46
1 1
2 1
1 1
2 1
3 1
1 1
1 1
10 12
63 65
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Andelen elever som valt andra kommuners kommunala eller fristående skolor har
minskat med ca 4 % jämfört med föregående läsår. Andelen elever från annan
kommun regionens egna skolor är 3 % (riket 26 % och referenskommuner 20 %).
Värt att notera är den jämförelsevis stora andelen elever i skolor belägna på
Gotland samt den, för en landsbygdsregion som Gotland, höga andelen elever i
friskolor. Den jämförelsevis stora andelen elever i den regionen och den lilla
andelen elever i andra kommuner visar på det problematiska i att för Gotlands del
hänga på den nationella trenden med ökat samarbete mellan kommuner. När
kommuner hittar gemensamma lösningar som gör gymnasieutbildningarna billigare
riskerar gymnasieutbildningar på Gotland att i ett nationellt perspektiv framstå
som allt dyrare.

Friskolor i den Region Gotland

I Region Gotland finns i dag friskolorna Donnergymnasiet, Guteskolan och
Gotlands hästgymnasium.

FRISKOLOR PÅ GOTLANDSKOLOR OCH PROGRAM
Barn- och fritidsprog.
Est. prog.
Est. prog.(Bild o form)
Est. prog.(Estetik o media)
Est.prog. (Musik)
Hotell och restaurangprog.
Restaurang- o Livsmedelsprog.
Naturvetenskapsprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Hantverksprog.
Humanistiska prog.
Ekonomiprog.
Summa Donnergymnasiet

Antal Elever Behöriga Obehöriga
elever
åk 1 sökande sökande
totalt 15 1 sept. 1:a hand 1:a hand
sept 10 2010
2011
2011
43
44
37
17
39
88

13
7
6
6
10
22
74

2
2
7
0
4
4
5
1
1
4
30

4
0
2
1
1
0
0
0
0
0
8

286

Hantverksprog. frisör
Naturbruk, hundinriktning
Teknikprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Summa Guteskolan

45
11
6
2
64

19
3
0
2
24

3
1
2
4
10

5
2
0
1
8

Naturbruk, hästinriktning
Summa Gotlandsgymnasiet

31

3
3

0
0

0
0

S:a fristående gymnasieskola

381

101

80

25
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Tendensen de senaste åren har varit att:
- friskolor som Atheneskolan och NTI-skolan inte kunnat etablera sig
p.g.a. för få sökande
- Guteskolan inte kunnat starta Samhällsvetenskapsprogrammet p.g.a. för
få sökande
- friskolor har tappat elever till den regionala gymnasieskolan och till
friskolor på fastlandet
Sökandebilden inför hösten 2011 visar att trenden med färre sökande till Gotlands
friskolor fortsätter och förstärks. Förvaltningens bedömning är att det minskade
antalet sökande till friskolor tillsammans med den negativa elevutvecklingen kan
komma att leda till att några friskolor tvingas lägga ner sin verksamhet.

Utbud och efterfrågan totalt i Region Gotland

Elevernas val 2008 – 2010 se bilaga 2.
Trots att antalet platser från 2008 fram till 2010 minskat med totalt 267 är
fortfarande utbudet stort i förhållande till antalet sökande. Den största
anpassningen de två senaste åren har gjorts av friskolorna. Sökandebilden inför
2010 visade att andelen förstahandssökande till friskolorna i förhållande till antalet
platser som erbjuds var 40 %. Inför 2010 var antalet sökande till nationella
program 792 och antalet platser 934. Problemet är att friskolornas utbud och nya
ansökningar om etablering av friskolor inte matchar elevernas efterfrågan. Några
orsaker till detta är
-

-

Att det stora antalet skolor och utbud av konkurrerande program medför
en s.k. uttunningseffekt där alla anordnare får färre elever och därmed inte
tillräcklig volym för en ekonomiskt effektiv organisation. Denna tendens
kommer att förstärkas när elevminskningarna accelererar.
Att regionens ekonomi försämrats drastiskt det senaste året.

Den stora utmaningen med nuvarande utbud är arbetet med en neddragning av
antalet platser i den regionala gymnasieskolan. År 2014 kommer det totala antalet
elever (åk 1-3) med rätt till gymnasieutbildning att vara 893 färre än 2007. Den
elevkull som har rätt till gymnasieutbildning 2014 beräknas till 514, vilket kan
jämföras med 2008 då 830 elever hade rätt till gymnasieutbildning. Trots
elevminskningarna har Region Gotland inom ramen för Gy 2011 ambitionen att
gotländska ungdomar i så stor omfattning som möjligt skall få sin
gymnasieutbildning på Gotland.
(Sökandebild 2011, se bilaga 1).

Ansökan om nyetablering
Guteskolan AB ansöker om att få tillstånd att starta Hantverksprogrammet med 2
inriktningar och totalt 20 antagningsplatser. Fullt utbyggt innebär det 60 nya
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gymnasieplatser (årskurs 1-3). Utbudet för det program som Guteskolan AB
ansöker om ser ut på följande sätt:
Hantverksprogrammet med inriktningarna Florist och Textil design.
Guteskolan AB ansöker om 20 platser.
Nuläge/GY 2011
Region Gotland erbjuder inför lå 2011/12 1 lärlingsplats inom
Hantverksprogrammet med inriktning Textil design. Ingen ansökan har inkommit.
Region Gotland har erbjudit HV Textil inriktning med ett sista intag ht 2009.
Programmet lades ner p.g.a. för få ansökningar. Florist har tidigare funnits men
fick också det läggas ner p.g.a. för få ansökningar.
Sammanfattande synpunkter från Region Gotland
Gymnasiereformen och successivt mindre ungdomskullar är två omvärldsfaktorer
som tillsammans med ö-läget och svårigheterna att samverka med andra
kommuner i hög grad kommer att påverka utformningen av gymnasieskolan på
Gotland. Gymnasiereformen innebär fler möjliga val av program och inriktningar
samtidigt som antalet ungdomar med rätt till gymnasieutbildning minskar. Den
stora utmaningen för Region Gotland blir att utforma en gymnasieskola som ger
gotländska ungdomar samma möjligheter som ungdomar som utbildas i övriga
Sverige.
Region Gotlands gymnasieskola erbjuder idag alla nationella program utom två
och har även i framtiden som ambition att erbjuda eleverna ett brett utbud av
gymnasieutbildningar, trots kraftigt minskade elevkullar. Att starta nya program
och inriktningar där det redan finns och kommer att finnas etablerade alternativ
skulle få betydande negativa effekter för den regionala gymnasieskolans
motsvarande program och dess inriktningar. En effekt av ambitionen att erbjuda
ett brett utbildningsutbud är att kostnadsbilden för gymnasieutbildningar på
Gotland ligger ca 12% över riksgenomsnittet. Flera program ligger
kostnadsmässigt väsentligt över riksgenomsnittet. Region Gotland saknar på grund
av sitt geografiska läge realistiska möjligheter till samverkan med andra kommuner
och är därför mer sårbar för elevminskningar än utbildningar på fastlandet. För att
Region Gotland ska kunna erbjuda en gymnasieutbildning med ett brett utbud av
program och inriktningar inom programmen måste Region Gotland själv kunna
erbjuda dessa. I annat fall finns stor risk för att bredden i utbildningen hotas och
på sikt också bredden i det totala gymnasieutbudet på Gotland, då ingen
anordnare får tillräckligt elevunderlag för att anordna utbildningarna. Redan i dag
visar antalet sökande till friskolor på Gotland att läget är akut.
I övrigt lämnar Region Gotland inga synpunkter på förutsättningar för kvalitet i
den verksamhet som Guteskolan AB ansökt om att få bedriva.
Region Gotland har heller inga synpunkter när det gäller lokaler, budget m.m. utan
utgår ifrån att Skolinspektionen gör sina bedömningar inom dessa områden. Den
allt överskuggande frågan för Region Gotland är överetableringen av
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gymnasieutbildning, kommande elevminskningar och vilka konsekvenser det får
för elevernas val och ekonomin.
Det som ytterligare komplicerar planeringsförutsättningar är att vi inte med
säkerhet vet vilka utbildningar som redan etablerade friskolor kommer att bedriva
när Gy 2011 genomförs.
Avslutningsvis kan konstateras att Region Gotlandredan i dag har en komplicerad
planeringssituation med anpassningsproblem och att utbildningsutbudet totalt sett
kommer att vara alldeles för stort när elevtalen sjunker.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att :
- avstyrka etablering av Hantverksprogrammet med 20 platser enligt
inlämnad ansökan från Guteskolan AB.
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Studieväg

Antal
elever 15
sept.
Elever i åk 1
2010
15 sept. 2010

Bilaga 1
Behöriga
Sökande 1:a hand
till ht 2011

Obehöriga
Sökande 1: hand
till ht 2011

Richard Steffengy.
Barn- och fritidsprog.
Humanistiska prog.
Ekonomiprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Tot RSG

86
395
481

33
125
158

25
13
34
104
176

10
0
1
0
11

Christopher Polhemgy.
Byggprog.
Bygg- o anläggningsprog.
Elprog.
El- o energiprog.
Fordonsprog.
Fordon- o transportprog.
Naturvetenskapsprog.
Naturvetenskapliga prog.
Naturbruksprog.
Produktionstekn. prog.
Industritekniska prog.
Sjöfartsprog.
VVS- o fastighetsprog.
Teknikprog.
Tot. CPG

117
89
133
218
59
39
46
139
880

44
30
52
90
20
9
17
52
323

32
34
21
58
13
0
9
8
47
222

21
9
19
3
5
2
3
6
1
69

Elfrida Andrée gy.
Est prog. (bild)
Est prog. (bild o form)
Est prog.(musik)
Est prog.(dans)
Est.prog. (Estetik o- media)
Est.prog. (teater)
Handelsprog.
Handels- o administrationsprog.
Hotell- och restaurangprog.
Hotell-o turismprog.
Restaurang- o livsmedelsprog.
Hantverksprog.
Omvårdnadsprog.
Vård- o omsorgsprog.
Rörliga bildens språk (film o scen)
Tot. EAG
Tot. Regionala skolor

38
64
162
91
27
74
78
534
2036

12
24
49
29
7
30
31
182
663

10
22
5
15
3
19
6
26
6
13
125
523

2
1
0
6
2
4
1
10
2
8
36
116
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Bilaga 2
Elevernas val till gymnasieskolan – intagningsstatistik 2008-2010
Åtaganden enligt skolplan och skollag
Enlig skollagen är kommunen skyldig att erbjuda alla ungdomar som lämnar grundskolan en
gymnasieutbildning. Dessutom skall organisation och intagningsplatser anpassas utifrån elevernas val.

Platser, val, intagning och förstahandssökande i den kommunala
gymnasieskolan och Friskolor (exklusive Individuella programmet)
1. Under rubriken intagna (den andra kolumnen) anges i procent hur många behöriga sökande elever som fått
sina förstahandsval tillfredsställda.
2. kolumnen längst ut till höger anger i procent hur många elever som tagits in i förhållande
till antalet erbjudna platser (beläggningsgrad).

Val 1:a hand

Intagna

Platser Totalt Behöriga Obehöriga 1: a % (1 Totalt %

hand

Den kommunala
gymnasieskolan

2008
2009
2010

804
681
754

790
755
741

700
693
676

90
62
65

605 86
573 82
610 90

(2

708 88
652 92
689 94

Friskolor
Val 1: a hand
Intagna
Donnergymn. Platser Totalt Behöriga Obehöriga 1: a % (1 Totalt %
(2
Guteskolan
hand
Hästgymn.
2008
2009
2010

299
155
240

152
100
105

128
79
87

24
21
18

122 95 130 43
79 100 100 65
83 95 99 41
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Handlingstyp Remissvar
Datum 2011-

Skolinspektionen
Registrator
Box 23069
104 35 Stockholm

Yttrande över ansökan från Hermods AB om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Gotlands kommun.
Bakgrund
Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn för programmen:
Naturvetenskap med inriktning naturvetenskap 20 platser
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Medier, information
och kommunikation 20 platser samt Beteendevetenskap 20 platser
- Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi 20 platser, Juridik med
20 platser
- Humanistiska programmet med inriktningar Språk 20 platser och Kultur
20 platser
- Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap 20 platser
- Teknikprogrammet med inriktningar Teknikvetenskap 20 platser samt
Informations- och medieteknik 20 platser
- Estetiska programmet med inriktning estetetik och media 20 platser
- Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Administrativ
service 20 platser samt Handel och service 20 platser
- Hotell och turismprogrammet med inriktning Hotell och konferens 20
platser
- International Baccalaureate 40 platser
Sammanlagt 300 antagningsplatser och planerad start hösten 2012.
-

Region Gotland har med anledning av detta beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). ”Enskilda får efter ansökan
godkännas för förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och fritidshem. Godkännande ska lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för elever eller för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där
utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller
gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av det
skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas”.

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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Gymnasieutbildningar på Gotland
Ambitionsnivå
Region Gotland har på grund av sitt ö-läge och svårigheter att samarbeta med
andra kommuner med nödvändighet ett brett utbud av program och inriktningar
för att ungdomar på Gotland skall få en utbildning som är minst lika bra som den
som erbjuds i övriga landet. Ambitionen att skicka så få 16-åringar som möjligt till
fastlandet sammanfaller med skollagens krav på att kommunen så långt det är
möjligt skall erbjuda det som eleverna efterfrågar.
Elevutveckling 2003-2014
Region Gotland står de närmaste åren fram till 2014 inför kraftiga elevminskningar
och därmed betydande svårigheter när det gäller att successivt anpassa sin
gymnasieorganisation. Elevminskningarna från 2009 till 2014 uppgår till -35 %.
Nedanstående diagram och tabell åskådliggör den negativa elevutveckling som
gymnasieskolan på Gotland befinner sig i. Utöver det kan konstateras att
utvecklingen med mycket små elevkullar, 500-600 elever, fortsätter många år efter
2014.

Framskrivning av årselever samt åk1-ht regional-och
fristående gymnasieskola år 2011-2026
2 500
2 000
1 500

Årselever

1 000
500

Åk1-ht

2025

2023

2021

2019

2017

2015

2013

2011

0

År

2011

Årselever

2 270 2 083 1 902 1 745 1 650 1 627 1 638 1 658 1 663 1 640 1 617 1 614 1 624 1 630 1 638 1 689

Åk1-ht

652

2012

601

2013

567

2014

501

2015

562

2016

565

2017

523

2018

578

2019

557

2020

487

2021

568

2022

560

2023

505

2024

2025

562

Elevstatistiken hämtad från admsystem Proocapita och avser folkbokförda barn/ungdomar i Region Gotland från de tidigare skolformerna
I statistiken är elever från särskola, ensamkommande flyktingbarn samt överåriga ej medräknat.
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Utbud gymnasieskolan
lå 2011/12

Nationellt
program

PRIV

Totalt

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

30

4

34

-

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet
(BA)

38

2

40

-

Anläggning fordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri (lärling), 2 platser
Plåtslageri (lärling), 2 platser

El- och energiprogrammet (EE)

28

-

28

-

Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik

Fordon- och transportprogrammet
(FT)

34

4

38

-

Karosseri och lackering
Karosseri och lackering (lärling), 1 plats
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport

Handels- och
administrationsprogrammet (HA)

20

-

20

-

Handel och service
Handel och service (lärling), 3 platser

Hantverksprogrammet (HV)

10

2

12

-

Finsnickeri

Hantverksprogrammet (HV)

5

-

5

-

Frisör (lärling), 2 platser
Textil design (lärling), 1 plats
Övriga hantverk (lärling), 2 platser 1

Hotell- och turismprogrammet (HT)

20

-

20

-

Hotell och konferens
Turism och resor

Industritekniska programmet (IN)

5

5

10

-

Svetsteknik

Naturbruksprogrammet (NB)

23

4

27

-

Djur
Djur (lärling), 2 platser
Lantbruk
Trädgård (lärling), 1 plats

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

30

-

30

-

Bageri och konditori
Kök och servering
Kök och servering (lärling), 3 platser 2

Sjöfartsprogrammet (SF)

8

-

8

-

Teknikprogrammet (TE)

50

-

50

-

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

14

2

16

-

Fastighet
VVS

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

28

2

30

-

Skolförlagd
Lärling (5 platser) 3

353

25

378

Summa

Erbjudna
inriktningar

1

Guldsmed 1 plats, skinnsömnad 1plats
Profil: charkuterist
3
Äldreomsorg 4 platser, handikappomsorg 1 plats
2
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Program

Nationellt
program

PRIV

Totalt

Ekonomiprogrammet (EK)

60

-

60

-

Ekonomi
Juridik

Estetiska programmet (ES)
(Inriktningar från åk. 1)

55

-

15
6
25
9

-

Bild och formgivning
Dans
Musik
Teater

24

-

24

-

Estetisk media

Humanistiska programmet (HU)

30

-

30

-

Kultur
Språk

Naturvetenskapliga programmet (NA)

60

-

60

-

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

105

-

105

-

Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

Summa

289

-

289

Platser totalt
Summa

Nationellt
program

PRIV

Totalt

642

25

667

Erbjudna
inriktningar
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Elevernas fördelning på olika huvudmän.
Antal elever i fristående gymnasieskola belägen i annan kommun

Antal elever i annan kommun/
landsting

VT
Program 10

VT
Program 10

BF
EC
EN
ES
ES mu
FP
HP
HR
HV
MP
NP
NV
OP
SP
TE
IB
Summa

HT
10
7
5
1
6
11
0
4
1
5
3
12
9
2
14
1
4
85

4
4
1
6
8
1
3
1
12
4
14
6
5
9
2
1
81

BF
BP
EC
ES
ES mu
FP
HP
HR
HV
NP
NV
OP
SP
TE
IB
MP
IP
IV
Summa

HT
10
2
0
3
2
2
2
3
3
4
7
9
0
6
2
2
0
2
2
51

1
4
2
0
0
2
1
3
1
7
4
1
9
1
4
3
5
1
49

Antal elever från annan kommun
i gymnasieskolorna på Gotland

Program
EC
ES
Den rörliga bildens
språk
HP
HR
HV
IP
OP
SF
SP
TE
IV
Summa

VT HT
10 10
1
1
40 46
1 1
2 1
1 1
2 1
3 1
1 1
1 1
10 12
63 65
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Andelen elever som valt andra kommuners kommunala eller fristående skolor har
minskat med ca 4 % jämfört med föregående läsår. Andelen elever från annan
kommun i Region Gotlands egna skolor är 3 % (riket 26 % och
referenskommuner 20 %). Värt att notera är den jämförelsevis stora andelen elever
i skolor på Gotland samt den, för en landsbygdsregion som Gotland, höga andelen
elever i friskolor. Den jämförelsevis stora andelen elever i regionen och den lilla
andelen elever i andra kommuner visar på det problematiska i att för Gotlands del
hänga på den nationella trenden med ökat samarbete mellan kommuner. När
kommuner hittar gemensamma lösningar som gör gymnasieutbildningarna billigare
riskerar gymnasieutbildningar på Gotland att i ett nationellt perspektiv framstå
som allt dyrare.

Friskolor i Region Gotland

I Region Gotland finns i dag friskolorna Donnergymnasiet, Guteskolan och
Gotlands hästgymnasium.

FRISKOLOR PÅ GOTLANDSKOLOR OCH PROGRAM
Barn- och fritidsprog.
Est. prog.
Est. prog.(Bild o form)
Est. prog.(Estetik o media)
Est.prog. (Musik)
Hotell och restaurangprog.
Restaurang- o Livsmedelsprog.
Naturvetenskapsprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Hantverksprog.
Humanistiska prog.
Ekonomiprog.
Summa Donnergymnasiet

Antal Elever Behöriga Obehöriga
elever
åk 1 sökande sökande
totalt 15 1 sept. 1:a hand 1:a hand
sept 10 2010
2011
2011
43
44
37
17
39
88

13
7
6
6
10
22
74

2
2
7
0
4
4
5
1
1
4
30

4
0
2
1
1
0
0
0
0
0
8

286

Hantverksprog. frisör
Naturbruk, hundinriktning
Teknikprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Summa Guteskolan

45
11
6
2
64

19
3
0
2
24

3
1
2
4
10

5
2
0
1
8

Naturbruk, hästinriktning
Summa Gotlandsgymnasiet

31

3
3

0
0

0
0

S:a fristående gymnasieskola

381

101

80

25
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Tendensen de senaste åren har varit att:
- friskolor som Atheneskolan och NTI-skolan inte kunnat etablera sig p.g.a.
för få sökande
- Guteskolan inte kunnat starta Samhällsvetenskapsprogrammet p.g.a. för få
sökande
- friskolor på Gotland har tappat elever till den regionala gymnasieskolan
och friskolor på fastlandet
Sökandebilden inför hösten 2011 visar att trenden med färre sökande till Gotlands
friskolor fortsätter och förstärks. Förvaltningens bedömning är att det minskade
antalet sökande tillsammans med den negativa elevutvecklingen kan komma att
leda till att några friskolor tvingas lägga ner sin verksamhet.

Utbud och efterfrågan totalt i Region Gotland

Elevernas val 2008 – 2010 se bilaga 2.
Trots att antalet platser från 2008 fram till 2010 minskat med totalt 267 är
fortfarande utbudet stort i förhållande till antalet sökande. Den största
anpassningen de två senaste åren har gjorts av friskolorna. Sökandebilden inför
2010 visade att andelen förstahandssökande till friskolorna i förhållande till antalet
platser som erbjuds var 40 %. Inför 2010 var antalet sökande till nationella
program 792 och antalet platser 934. Problemet är att friskolornas utbud och nya
ansökningar om etablering av friskolor inte matchar elevernas efterfrågan. Några
orsaker till detta är
-

-

Att det stora antalet skolor och utbud av konkurrerande program medför
en s.k. uttunningseffekt där alla anordnare får färre elever och därmed inte
tillräcklig volym för en ekonomiskt effektiv organisation. Denna tendens
kommer att förstärkas när elevminskningarna accelererar.
Att Region Gotlands ekonomi försämrats drastiskt det senaste året.

Den stora utmaningen med nuvarande utbud är arbetet med en neddragning av
antalet platser i den regionala gymnasieskolan. År 2014 kommer det totala antalet
elever (åk1-3) med rätt till gymnasieutbildning att vara 893 färre än 2007. Den
elevkull som har rätt till gymnasieutbildning 2014 beräknas till 514, vilket kan
jämföras med 2008 då 830 elever hade rätt till gymnasieutbildning. Trots
elevminskningarna har regionen inom ramen för Gy 2011 ambitionen att
gotländska ungdomar i så stor omfattning som möjligt skall få sin
gymnasieutbildning på Gotland.
(Sökandebild 2011, se bilaga 1).
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Ansökan om nyetablering
Hermods AB ansöker om 9 nya program med tillsammans 14 inriktningar och
totalt 300 antagningsplatser. Fullt utbyggt innebär det 860 nya gymnasieplatser
(årskurs 1-3) samtidigt som antalet elever med rätt till gymnasieutbildning
förväntas minska med nästan 900 elever från 2009 till 2014.
Utbudet för de program som Hermods AB ansöker om ser ut på följande sätt:
Hotell- och turismprogrammet med inriktning hotell och konferens
Hermods AB ansöker om 20 platser.
Nuläge/Gy2011
Hotell- och turism är ett nytt program inom Gy 2011. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN) har beslutat att erbjuda Hotell- och
turismprogrammet med inriktningarna turism och hotell (med 20 platser).
Planering och genomförande av utbildningen sker i nära samarbete med
branschen. Antal behöriga förstahandssökande till den regionala gymnasieskolan
är 6 elever.
Region Gotlands ställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till nuvarande utbud och preliminär efterfrågan samt de
sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland annat elevutveckling
och ett redan överetablerat utbud vad gäller utbildningsplatser i Region Gotland
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna medier, information
och kommunikation samt beteendevetenskap
Hermods AB ansöker om 20 platser för respektive inriktning.
Nuläge/Gy 2011
I Gy 2011 konverteras inriktningarna ekonomi och språk till ett ekonomiskt och
ett humanistiskt program. GVN har beslutat att initialt erbjuda samtliga
inriktningar på Samhällsvetenskapliga programmet med 60 platser. SP kommer
alltså i framtiden inte längre att vara ett särskilt stort program på Gotland.
Bedömningen är att elevminskningen i kombination med att
Samhällsvetenskapsprogrammet får en betydligt mindre bas att rekrytera ifrån,
kommer att innebära att den regionala gymnasieskolan trots att ambitionen finns
kommer att få svårt att anordna alla inriktningar. Att ytterligare utöka antalet
platser genom en nyetablering kommer att innebära en avsevärd försämring av
elevernas möjligheter att få tillgång till de nationella inriktningarna på SP. Gotland
har heller inga eller mycket små möjlighet att samarbeta över kommungränserna.
Det Samhällsvetenskapliga programmet finns på två friskolor och i den regionala
gymnasieskolan. Den regionala gymnasieskolan erbjuder läsåret 2011/2012 105
platser och har samtliga inriktningar. Donnergymnasiet erbjuder läsåret 2011/2012
25 platser och Guteskolan 20 platser. Antal behöriga förstahandssökande till den
regionala gymnasieskolan är 104 och till de två friskolorna 9 elever.
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Region Gotlands ställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till de sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland
annat elevutveckling och ett redan överetablerat utbud vad gäller
utbildningsplatser i Region Gotland
Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik.
Hermods AB ansöker om 20 platser för respektive inriktning
Nuläge/Gy 2011.
GVN har beslutat att regionen skall erbjuda Ekonomiprogrammet med
inriktningarna ekonomi och juridik med totalt 60 platser.
Donnergymnasiet erbjuder 15 platser. Antal behöriga förstahandssökande till den
regionala gymnasieskolan är 34 och till Donnergymnasiet 4 elever.
Region Gotlands ställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till nuvarande utbud och preliminär efterfrågan samt de
sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland annat elevutveckling
och ett redan överetablerat utbud vad gäller utbildningsplatser i Region Gotland
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap.
Hermods AB ansöker om 20 platser för inriktningen.
Nuläge/Gy 2011
Gy 2011
GVN har beslutat erbjuda Naturvetenskapsprogrammet och de båda
inriktningarna naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle med totalt 60
platser.
Naturvetenskapsprogrammet finns också på Donnergymnasiet med 20 platser.
Antal behöriga förstahandssökande till den regionala gymnasieskolan är 58 och till
Donnergymnasiet 4 elever.
Region Gotlands ställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till de sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland
annat elevutveckling och ett redan överetablerat utbud vad gäller
utbildningsplatser i Region Gotland.
Teknikprogrammet med inriktningarna Teknikvetenskap och
informations- och medieteknik
Hermods AB ansöker om 20 platser för respektive inriktning
Nuläge/Gy 2011
GVN har beslutat att regionen skall erbjuda inriktningarna Design och
produktutveckling och Informations- och medieteknik med totalt 50 platser.
Guteskolan erbjuder 10 platser. Antal behöriga förstahandssökande till den
regionala gymnasieskolan är 47 och till Guteskolan 2 elever.

85/172

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

10 (14)

Region Gotland

Region Gotlands ställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till de sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland
annat elevutveckling och ett redan överetablerat utbud vad gäller
utbildningsplatser i Region Gotland.
Humanistiska programmet med inriktningarna kultur och språk
Hermods AB ansöker om 20 platser för respektive inriktning.
Nuläge/Gy 2011
GVN har beslutat att regionen skall erbjuda Humanistiska programmet med
inriktningarna Kultur och Språk med totalt 20 platser. Donnergymnasiet erbjuder
10 platser. Antal behöriga förstahandssökande till den regionala gymnasieskolan är
13 och till Donnergymnasiet 1 elev.
Region Gotlands ställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till nuvarande utbud och preliminär efterfrågan samt de
sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland annat elevutveckling
och ett redan överetablerat utbud vad gäller utbildningsplatser i Region Gotland.
Handels- och administrationsprogrammet med inriktningarna handel och
service samt administrativ service.
Hermods AB ansöker om 20 platser för respektive inriktning.
Nuläge/Gy 2011
GVN har beslutat att regionen skall erbjuda Handels- och
administrationsprogrammet med inriktning Handel och Service samt 3
lärlingsplatser. Totalt 30 platser. Antal behöriga förstahandssökande till den
regionala gymnasieskolan är 19 elever.
Region Gotlands ställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till nuvarande utbud och preliminär efterfrågan samt de
sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland annat elevutveckling
och ett redan överetablerat utbud vad gäller utbildningsplatser i Region Gotland.
Estetiska programmet med inriktning estetik och media.
Hermods AB ansöker om 20 platser för inriktningen.
Nuläge Nuläge/Gy 2011
GVN har beslutat att regionen skall erbjuda Estetiska programmet med
inriktningarna Estetik och Media (24 platser med riksintag), Bild och formgivning
(15 platser), Musik (25 platser), Dans (6 platser) och Teater (9 platser). Totalt 79
platser. Estetiska programmet erbjuds också på Donnergymnasiet med 21 platser
med vardera 7 platser på inriktningarna Bild och form, Estetik och media samt
Musik. Antal behöriga förstahandssökande till den regionala gymnasieskolan är 55
och till Donnergymnasiet 9 elever.
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Region Gotlands ställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till nuvarande utbud och preliminär efterfrågan samt de
sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland annat elevutveckling
och ett redan överetablerat utbud vad gäller utbildningsplatser i Region Gotland.
International Baccalaureate
Hermods AB ansöker om 40 platser för inriktningen.
(International Baccalaureate erbjuds inte av Region Gotland.)
Region Gotlandställningstagande
Att föreslå Skolinspektionen att avstyrka ansökningarna enligt ovan med
hänvisning till nuvarande utbud och preliminär efterfrågan samt de
sammanfattande synpunkter som redovisas nedan med bland annat elevutveckling
och ett redan överetablerat utbud vad gäller utbildningsplatser i Region Gotland.

Sammanfattande synpunkter från Region Gotland
Gymnasiereformen och successivt mindre ungdomskullar är två omvärldsfaktorer
som tillsammans med ö-läget och svårigheterna att samverka med andra
kommuner i hög grad kommer att påverka utformningen av gymnasieskolan på
Gotland. Gymnasiereformen innebär fler möjliga val av program och inriktningar
samtidigt som antalet ungdomar med rätt till gymnasieutbildning minskar. Den
stora utmaningen för Region Gotland blir att utforma en gymnasieskola som ger
gotländska ungdomar samma möjligheter som ungdomar som utbildas i övriga
Sverige.
Region Gotlands gymnasieskola erbjuder idag alla nationella program utom två
och har även i framtiden som ambition att erbjuda eleverna ett brett utbud av
gymnasieutbildningar, trots kraftigt minskade elevkullar. Att starta nya program
och inriktningar där det redan finns och kommer att finnas etablerade alternativ
skulle få betydande negativa effekter för den regionala gymnasieskolans
motsvarande program och dess inriktningar. En effekt av ambitionen att erbjuda
ett brett utbildningsutbud är att kostnadsbilden för gymnasieutbildningar på
Gotland ligger ca 12% över riksgenomsnittet. Flera program ligger
kostnadsmässigt väsentligt över riksgenomsnittet. Region Gotland saknar på grund
av sitt geografiska läge realistiska möjligheter till samverkan med andra kommuner
och är därför mer sårbar för elevminskningar än utbildningar på fastlandet. För att
Region Gotland ska kunna erbjuda en gymnasieutbildning med ett brett utbud av
program och inriktningar inom programmen måste regionen själv kunna erbjuda
dessa. I annat fall finns stor risk för att bredden i utbildningen hotas och på sikt
också bredden i det totala gymnasieutbudet på Gotland, då ingen anordnare får
tillräckligt elevunderlag för att anordna utbildningarna. Redan i dag visar antalet
sökande till friskolor att läget är akut.
I övrigt lämnar Region Gotland inga synpunkter på förutsättningar för kvalitet i
den verksamhet som Hermods AB ansökt om att få bedriva.
Region Gotland har heller inga synpunkter när det gäller lokaler, budget m.m. utan
utgår ifrån att Skolinspektionen gör sina bedömningar inom dessa områden. Den
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Region Gotland

allt överskuggande frågan för Region Gotland är överetableringen av
gymnasieutbildning, kommande elevminskningar och vilka konsekvenser det får
för elevernas val och ekonomin.
Avslutningsvis kan konstateras att Region Gotland redan i dag har en komplicerad
planeringssituation med anpassningsproblem och att utbildningsutbudet totalt sett
kommer att vara alldeles för stort när elevtalen sjunker.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden att :
- pröva frågan om etablering av det samhällsvetenskapliga programmet med
inriktningarna Medier, information och kommunikation 20 platser samt
Beteendevetenskap 20 platser
- att i övrigt avstyrka etablering av övriga program och inriktningar enligt
inlämnad ansökan från Hermods AB.
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Studieväg

Antal
elever 15
sept.
Elever i åk 1
2010
15 sept. 2010

Bilaga 1
Behöriga
Sökande 1:a hand
till ht 2011

Obehöriga
Sökande 1: hand
till ht 2011

Richard Steffengy.
Barn- och fritidsprog.
Humanistiska prog.
Ekonomiprog.
Samhällsvetenskapsprog.
Tot RSG

86
395
481

33
125
158

25
13
34
104
176

10
0
1
0
11

Christopher Polhemgy.
Byggprog.
Bygg- o anläggningsprog.
Elprog.
El- o energiprog.
Fordonsprog.
Fordon- o transportprog.
Naturvetenskapsprog.
Naturvetenskapliga prog.
Naturbruksprog.
Produktionstekn. prog.
Industritekniska prog.
Sjöfartsprog.
VVS- o fastighetsprog.
Teknikprog.
Tot. CPG

117
89
133
218
59
39
46
139
880

44
30
52
90
20
9
17
52
323

32
34
21
58
13
0
9
8
47
222

21
9
19
3
5
2
3
6
1
69

Elfrida Andrée gy.
Est prog. (bild)
Est prog. (bild o form)
Est prog.(musik)
Est prog.(dans)
Est.prog. (Estetik o- media)
Est.prog. (teater)
Handelsprog.
Handels- o administrationsprog.
Hotell- och restaurangprog.
Hotell-o turismprog.
Restaurang- o livsmedelsprog.
Hantverksprog.
Omvårdnadsprog.
Vård- o omsorgsprog.
Rörliga bildens språk (film o scen)
Tot. EAG
Tot. Regionala skolor

38
64
162
91
27
74
78
534
2036

12
24
49
29
7
30
31
182
663

10
22
5
15
3
19
6
26
6
13
125
523

2
1
0
6
2
4
1
10
2
8
36
116
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Bilaga 2
Elevernas val till gymnasieskolan – intagningsstatistik 2008-2010
Åtaganden enligt skolplan och skollag
Enlig skollagen är kommunen skyldig att erbjuda alla ungdomar som lämnar grundskolan en
gymnasieutbildning. Dessutom skall organisation och intagningsplatser anpassas utifrån elevernas
val.
Platser, val, intagning och förstahandssökande i den kommunala
gymnasieskolan och Friskolor (exklusive Individuella programmet)
1. Under rubriken intagna (den andra kolumnen) anges i procent hur många behöriga sökande
elever som fått sina förstahandsval tillfredsställda.
2. kolumnen längst ut till höger anger i procent hur många elever som tagits in i
förhållande
till antalet erbjudna platser (beläggningsgrad).

Val 1: sta hand

Intagna

Platser Totalt Behöriga Obehöriga 1:sta % (1 Totalt %

hand

Den kommunala
gymnasieskolan

2008
2009
2010

804
681
754

790
755
741

700
693
676

90
62
65

605 86
573 82
610 90

(2

708 88
652 92
689 94

Friskolor
Val 1:sta hand
Intagna
Donnergymn. Platser Totalt Behöriga Obehöriga 1:sta % (1 Totalt %
(2
Guteskolan
hand
Hästgymn.
2008
2009
2010

299
155
240

152
100
105

128
79
87

24
21
18

122 95 130 43
79 100 100 65
83 95 99 41
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Datum 2011-02-28
Handläggare Jan Holmquist
Handlingstyp Tjänsteutlåtande

Ärende: Remissvar till motion om jämställd förskola och skola

§ GVN

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Folkpartiets motion till kommunfullmäktige om jämställd förskola och skola har
remitterats till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Motionen syftar till att den gotländska skolan tar ansvar för att främja jämställdhet, att
ett långsiktigt jämställdhetsarbete etableras och att personal får stöd, verktyg och
möjligheter att ta till sig och tillämpa den forskning och kunskap som finns inom
området. De konkreta förslag motionen lägger är:
- att alla ledare och lärare får genomgå utbildning i systematiskt jämställdhetsarbete.
- att riktlinjer för en speciell jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor på
Gotland utarbetas.
- att Barn- och utbildningsförvaltningen (och sannolikt underförstått) Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen aktivt verkar för att alla gotländska skolor ska bli
jämställdhetsmärkta.
Överväganden

Jämställdhetsfrågorna har en central plats i skolans styrdokument. Den nya
skollagen (SFS 2010:800 ) anger.
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
I läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) uttrycks skolans uppdrag.
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden
som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga
och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.
--Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande
demokratiska värden. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och

Besöksadress Regementsgatan 6
Postadress SE–621 81 Visby
Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl
E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i
samhällslivet.
Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster, ge lika
förutsättningar för pojkar och flickor, kvinnor och män och ska på olika sätt
verka kompensatoriskt. Inom jämställdhetsområdet kan det bland annat handla
om att synliggöra frågorna och medvetandegöra eleverna om de grundläggande
värderingar om mäns och kvinnors lika värde och rättigheter som den svenska
skolans värdegrund vilar på.
2007 genomfördes ett ESF-projekt, Jämställd gymnasieskola, inom de kommunala
gymnasieskolorna på Gotland. Målen för projektet var:
-

att ge gymnasieledning, rektorer och skolledning, ledningsgrupper och
pedagoger ökad kunskap om genus samt redskap för att i process
Jämställdhetsintegrering kunna göra en jämställdhetsanalys på valda
delar av sin verksamhet.

-

att ge möjligheter för jämställdhetsintegrering i de kommunala
gymnasiernas verksamheter.

-

att gymnasieskolan fått en ökad kompetens och fler redskap för att på
lång sikt ha en jämställdhetsintegrerad gymnasieskola.

-

att deltagande ledningsgrupper ska ha påbörjat en jämställdhetsanalys
på ett område.

-

att deltagande arbetslag/ämnesgrupper ska ha påbörjat en
jämställdhetsanalys på ett område.

-

att varje arbetslag/ämnesgrupp ska diskutera genus som en punkt på
dagordningen, en gång per termin

-

att respektive skolledning ska ha förberett för en förändringsprocess.

-

att respektive skolledning ska ha funnit en organisation för att fortsätta
processen med jämställdhetsintegrering.

Projektledare var Katrin Rindlaug och av projektets slutrapport framgår bland
annat:
-

att samtliga skolor och grupperingar ville delta i satsningen på något
sätt.

-

att projektet arbetat utifrån jämställdhetsintegrering modell JämKAS, se
www.jamstod.se
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-

att gymnasieledningen samt skolledningarna inledde sin process först
och därefter inledde pedagoger arbetet på respektive skola.

-

att rektorerna och ledningsgruppen tog ett direkt ansvar för
pedagogernas process.

-

att samtliga medverkande grupper i omgångar fick fortbildningar och
processtöd för jämställdhetsintegrering utefter det område som just
den aktuella gruppen definierat som viktigt. Varje sådant valt område
var sedan föremål för jämställdhetsanalys.

-

att den huvudsakliga målgruppen var gymnasieledningsgruppen på 9
personer. Efter hand i projektet tillkom fler personer, respektive skolas
ledningsgrupper samt pedagoger. Sammanlagt deltog ca 250 personer i
projektet.

-

att samarbete har skett med genuspedagog och särskild sakkunnig
Jämställdhet Länstyrelsen Gotlands län. På olika nätverk har projektet
även samverkat med Ledningskontoret i Gotlands kommun.

3 (4)

Motionens syfte att den gotländska skolan tar ansvar för att främja jämställdhet och
att ett långsiktigt jämställdhetsarbete etableras tillstyrks och är helt i linje med skolans
uppdrag. .
Motionens förslag att genom utbildning öka personalens kunskap i
systematiskt jämställdhetsarbete tillstyrks. En utbildningsinsats som
genomförts 2007 är inte tillräcklig för att medarbetarna ska vara bärare av
jämställdhetsfrågorna över tid.
Däremot förordas inte att resurser läggs på arbete kring speciell
jämställhetsmärkning vad avser regionens gymnasieskolor av skäl som nedan
anges.
Skäl för övervägandet

Jämställdhetsfrågorna har en central plats i skolans styrdokument, i läroplaner
och ämnes/kursplaner. Däremot kan inte förväntas att ledare och lärare i sina
grundutbildningar har fått motsvarande kunskaper så att de på ett medvetet
och systematiskt sätt arbetar med jämställdhetsfrågor med eleverna.
Regelbundet återkommande kompetensutvecklingsinsatser är därför viktiga för
att styrdokumentens intentioner kommer till uttryck i undervisningen och i de
dagliga mötena med eleverna.
Förslagen om speciell jämställdhetsmärkning och att ett aktivt arbete för att
gotländska skolor ska bli jämställdhetsmärkta avstyrks för gymnasieskolornas
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del av det skälet att styrningen av verksamheten skall ske genom statliga
styrdokument och nämndens styrkort. Avsikten med verksamheten skall vara
att uppnå de mål som beslutas och att den värdegrund som skolan skall
omfatta förverkligas i vardagen.
Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående skrivning föreslår utbildningschefen:
-

Att motion tillstyrks beträffande utbildning av ledare och lärare i systematiskt
jämställdhetsarbete.
Att de övriga förslagen avstyrks.
Att jämställhetsmål upprättas i nämndens styrkort.
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Motion	
  till	
  kommunfullmäktige	
  

Jämställd	
  förskola	
  och	
  skola	
  
Jämställdhet	
  är	
  en	
  del	
  av	
  de	
  grundläggande	
  demokratiska	
  värden	
  som	
  ingår	
  i	
  de	
  
nationella	
  målen	
  för	
  skolan.	
  
Enligt	
  skollagen	
  ska	
  den	
  som	
  arbetar	
  inom	
  skolan	
  "särskilt	
  främja	
  jämställdhet	
  
mellan	
  könen"	
  
Läroplanen	
  för	
  den	
  obligatoriska	
  skolan	
  formulerar	
  följande:	
  
"Skolan	
  skall	
  aktivt	
  och	
  medvetet	
  främja	
  kvinnors	
  och	
  mäns	
  lika	
  rätt	
  och	
  möjligheter.	
  
Det	
  sätt	
  på	
  vilket	
  flickor	
  och	
  pojkar	
  bemöts	
  och	
  bedöms	
  i	
  skolan	
  och	
  de	
  krav	
  och	
  
förväntningar	
  som	
  ställs	
  på	
  dem	
  bidrar	
  till	
  att	
  forma	
  deras	
  uppfattningar	
  om	
  vad	
  
som	
  är	
  kvinnligt	
  och	
  manligt.	
  Skolan	
  har	
  ett	
  ansvar	
  för	
  att	
  motverka	
  traditionella	
  
könsmönster.	
  Den	
  skall	
  ge	
  utrymme	
  för	
  eleverna	
  att	
  pröva	
  och	
  utveckla	
  förmåga	
  och	
  
intressen	
  oberoende	
  av	
  könstillhörighet.”	
  
Många	
  gotländska	
  skolor	
  jobbar	
  aktivt	
  med	
  att	
  uppfylla	
  läroplanens	
  mål	
  för	
  
jämställdhet,	
  och	
  har	
  kommit	
  långt.	
  Det	
  finns	
  även	
  en	
  speciell	
  tjänst	
  som	
  
genuspedagog	
  inrättad	
  för	
  att	
  stödja	
  arbetet.	
  Tyvärr	
  har	
  jämställdhetsarbetet	
  lägre	
  
prioritet	
  på	
  många	
  skolor,	
  och	
  lyckade	
  satsningar	
  beror	
  ofta	
  på	
  enskilda	
  personers	
  
intresse	
  eller	
  medvetenhet.	
  
Kunskapsnivån	
  både	
  hos	
  ledare	
  och	
  pedagoger	
  är	
  generellt	
  för	
  låg,	
  även	
  om	
  det	
  
givetvis	
  finns	
  många	
  som	
  är	
  både	
  kunniga	
  och	
  medvetna	
  om	
  genusfrågor.	
  Personal	
  
kan	
  omedvetet,	
  genom	
  de	
  förväntningar	
  som	
  riktas	
  mot	
  tjejer	
  respektive	
  killar,	
  vara	
  
medskyldiga	
  till	
  att	
  etablera	
  könsstereotypa	
  värderingar.	
  	
  Pojkar	
  tillåts	
  dominera	
  i	
  
klassrummet	
  och	
  samtidigt	
  vara	
  mindre	
  flitiga	
  och	
  ansvarstagande	
  i	
  skolan.	
  I	
  värsta	
  
fall	
  kan	
  traditionella	
  könsroller	
  befästas	
  redan	
  i	
  förskolan.	
  
För	
  att	
  öka	
  friheten	
  och	
  kunskapsnivån	
  hos	
  både	
  tjejer	
  och	
  killar,	
  och	
  ge	
  varje	
  elev	
  
möjlighet	
  att	
  utvecklas	
  efter	
  sina	
  förutsättningar	
  och	
  intressen	
  måste	
  
jämställdhetsarbetet	
  i	
  de	
  gotländska	
  skolorna	
  trappas	
  upp.	
  Framförallt	
  måste	
  de	
  
skolor	
  som	
  inte	
  har	
  kommit	
  igång	
  med	
  sitt	
  jämställdhetsarbete	
  aktivera	
  sig.	
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2010-‐11-‐22	
  
	
  

Den	
  gotländska	
  skolan	
  måste	
  ta	
  det	
  ansvar	
  som	
  åligger	
  skolan	
  att	
  främja	
  
jämställdhet.	
  Ett	
  långsiktigt	
  jämställdhetsarbete	
  måste	
  etableras	
  på	
  alla	
  gotländska	
  
skolor,	
  och	
  personal	
  måste	
  få	
  stöd,	
  verktyg	
  och	
  möjligheter	
  att	
  ta	
  till	
  sig	
  och	
  tillämpa	
  
den	
  forskning	
  och	
  kunskap	
  som	
  finns	
  inom	
  området.	
  
Med	
  anledning	
  av	
  ovanstående	
  föreslår	
  vi	
  
•
•

•

Att	
  alla	
  ledare	
  och	
  lärare	
  inom	
  den	
  gotländska	
  skolan	
  får	
  genomgå	
  utbildning	
  
i	
  systematiskt	
  jämställdhetsarbete.	
  
Att	
  riktlinjer	
  för	
  en	
  speciell	
  jämställdhetsmärkning	
  av	
  förskolor	
  och	
  skolor	
  på	
  
Gotland	
  utarbetas.	
  Jämställdhetsmärkningen	
  tilldelas	
  skolor	
  som	
  aktivt	
  och	
  
systematiskt	
  jobbar	
  med	
  jämställdhet	
  enligt	
  de	
  utarbetade	
  riktlinjerna.	
  
Att	
  Barn-‐	
  och	
  utbildningsförvaltningen	
  aktivt	
  verkar	
  för	
  att	
  alla	
  gotländska	
  
skolor	
  ska	
  bli	
  jämställdhetsmärkta.	
  

	
  
Johan	
  Malmros	
  (Fp)	
  
	
  
Lotta	
  Jakobson	
  (Fp)	
  
	
  
Amy	
  Öberg	
  (Fp)	
  
	
  
Sarah	
  Mingert	
  (Fp)	
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Diarienr. GVN 2011/18

1 (1)

Datum 2011-03-30
Handläggare Björn Linder

Remissvar: Motion (M) – Surfning på skoltid
Remiss KS 2011/109

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens yttrande
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen förordar att regionstyrelsen
avslår ovan nämnda motion. Förvaltningens inställning till frågan kan
sammanfattas med följande:

En elev i någon av förvaltningens verksamheter bör aldrig oavsiktligt kunna
besöka internetsidor med olämpligt innehåll via datorer i skolans nätverk. I
de fall man avsiktligt, t.ex. när skolarbetet så kräver, ändå behöver göra
detta, skall möjligheten finnas. Denna möjlighet bör i dessa fall kombineras
med loggning eller annan kontrollfunktion.
En arbetsgrupp med uppdrag att utreda frågan och de möjligheter som står
till buds för att lösa den har startats på initiativ av ledningskontorets ITstrategigrupp. Här finns Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
representerad och vi kommer där verka för en lösning som innebär att
ovan nämnda intention uppfylls.
Bakgrund
Motionären belyser i motionen att det på skoltid inte finns några tekniska
hinder för att besöka webbsidor med pornografiskt innehåll. Detta gäller
även sidor med rasistiskt och främlingsfientligt innehåll. Motionären yrkar
på att Region Gotland ska införa spärrar som begränsar
surfningsmöjligheterna på skolornas datorer.

Besöksadress Regementsgatan 6
Postadress SE–621 81 Visby
Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl
E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-02-21

ANGÅENDE:

Surfning på skoltid

TILL:

Gotlands Regionfullmäktige

Genom upprörda medborgare har det kommit till min kännedom att barn i första klass på en
skola i Visby, under skoltid, har surfat på internetsidor med pornografiskt innehåll. Detta trots
att skolan i sin IT-policy (från 2003) stadgar att det inte är tillåtet att ”besöka porrsajter eller
rasistiska organisationer”.
Skolans datorer är arbetsredskap som skall vara till för elevers lärande och lärarnas arbete för
elevernas lärande.
Barn bör inte vare sig på eget initiativ eller oförskyllt genom kamraters agerande kunna
utsättas för sidor med explicit sexuellt eller våldsamt innehåll.
Uppenbarligen saknar Gotlands skolor – till skillnad från t ex skolorna i Västerås – spärrar mot
att komma åt sådana sidor. Om man likställer skolan med arbetsplatser är det många
offentliga och privata arbetsplatser som begränsar åtkomsten till pornografi, spel, streamad
musik och film osv.
Jag yrkar att
Region Gotland ska införa spärrar som begränsar surfningsmöjligheterna på skolornas datorer
vad gäller ovan beskrivna områden.

Anna Hrdlicka (M)
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Diarienr 2011/15

1 (3)

Datum 2011-04-06
Handläggare Åke Fehrlund
Handlingstyp Tjänsteutlåtande

Ärende: Remiss – Förslag om ändrade regler för tillträde till
högskoleutbildning med anledning av den reformerade
gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen
(U2011/963/UH)
Synpunkter:

2.1 Förslag:
Vid urval på grundval av betyg till högskoleutbildning bör sökande med
examen från den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala
vuxenutbildningen konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med
slutbetyg från den nuvarande gymnasieskolan.
Synpunkter
Fördelen med förslaget är att det inte blir fler urvalsgrupper samtidigt är
det svårt att förutse hur den nya betygsskalan kommer att slå med tanke
på mellanstegen. Blir betygen verkligen jämförbara?

2.2 Förslag:
Gymnasiearbetet bör inte räknas med vid meritvärdering av betyg vid urval
till högskoleutbildning.
Synpunkter
Risken finns att statusen på gymnasiearbetet kommer att sjunka när det
räcker att bli godkänd och när det inte längre kommer att påverka
jämförelsetalet.

2.3 Förslag:
Sökande med yrkesexamen som enligt 20 kap. 19 § skollagen i gymnasial
vuxenutbildning har uppnått grundläggande behörighet för
högskoleutbildning och som inte åberopar ytterligare kompletteringar bör
konkurrera i grupp I vid urval på grundval av betyg.
Synpunkter
Begripligt förslag, men samtidigt så bäddar det här för begreppsförvirring
när vi får olika sorters behörighetskompletteringar, dels att elever med

Besöksadress Regementsgatan 6
Postadress SE–621 81 Visby
Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl
E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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yrkesexamen, som kompletterar för grundläggande behörighet, kommer
att ingå i direktgruppen och dels att elever med slutbetyg eller med
högskoleförberedande examen, som behörighetskompletterar eller
konkurrenskompletterar, kommer att ingå i kompletteringsgruppen, som
tilldelas färre platser.

2.4.3 Förslag:
Sökande med gymnasieexamen bör inte kunna tillgodoräknas meritpoäng
för områdeskurser vid urval till högskoleutbildning. Sökande med slutbetyg
från den nuvarande gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen
bör dock även fortsättningsvis kunna tillgodoräknas meritpoäng för
områdeskurser enligt nu gällande bestämmelser.
Synpunkter
Förslaget har goda föresatser. Meritpoäng för områdeskurser kanske inte
var så genomtänkt. Återigen blir det dock två beräkningsgrunder, som skall
finnas parallellt.

2.4.4 Förslag:
Kursen Engelska 7 bör ge en (1,0) meritpoäng. För sökande med slutbetyg
bör kursen Engelska B inte längre ge meritpoäng medan kursen Engelska C
bör ge en (1,0) meritpoäng.
Synpunkter
Förslaget tillstyrks.

2.4.5 Förslag:
För sökande med gymnasieexamen bör följande gälla i fråga om
meritpoäng för kurser i matematik:
En sökande bör högst kunna tillgodoräknas en och en halv (1,5)
meritpoäng för kurser i matematik. Varje kurs i matematik utöver den
kursnivå som krävs för behörighet bör ge en halv (0,5) meritpoäng. Dock
bör den mest avancerade kursen i matematik ge en (1,0) meritpoäng, om
den sökande inte redan har fått en (1,0) meritpoäng för kurser i
matematik på lägre nivå. Om den sökande redan har fått en (1,0)
meritpoäng för sådana kurser, bör den mest avancerade kursen ge en halv
(0,5) meritpoäng. En kurs som innebär en specialisering i ämnet
matematik bör ge en halv (0,5) meritpoäng, om kursen ligger på en
kursnivå över behörighetskraven eller om den innebär en breddning på
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samma kursnivå som behörighetskraven. En kurs som innebär en
specialisering i ämnet matematik bör ge en halv (0,5) meritpoäng, om
kursen ligger på en kursnivå över behörighetskraven eller om den innebär
en breddning på samma kursnivå som behörighetskraven.
Synpunkter
Förslaget tillstyrks.

2.4.6 Förslag:
För sökande med gymnasieexamen bör kursen Moderna språk steg 4 ge en
(1,0) meritpoäng.
Synpunkter
Förslaget tillstyrks.

Åke Fehrlund
Studie- och yrkesvägledare
Richard Steffengymnasiet
Region Gotland

101/172

Remiss

REGERINGSKANSLIET

2011-02-17

Utbildningsdepartementet

U2011/963/UH
REGION GOTLAND

Universitets- och högskoleenheten

*"''

"*

*- '

Per Anders Strandberg
Telefon 08-405 81 10

Promemorian Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning
med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala
vuxenutbildningen
Remissinstanser:

1. Statens skolverk
2. Specialpedagogiska skolmyndigheten
3. Ungdomsstyrelsen
4. Myndigheten för yrkeshögskolan
5. Internationella programkontoret för utbildningsområdet
6. Folkbildningsrådet
7. Högskoleverket
8. Verket för högskoleservice
9. Överklagandenämnden för högskolan
10. Uppsalauniversitet
11. Lunds universitet
12. Göteborgs universitet
13. Stockholms universitet
14. Umeå universitet
15. Linköpings universitet
16. Karolinska institutet
17. Kungl. Tekniska högskolan
18. Luleå tekniska universitet
19. Karlstads universitet
20. Linnéuniversitetet
21. Örebro universitet
22. Mittuniversitetet
23. Sveriges lantbruksuniversitet
24. Blekinge tekniska högskola
25. Dans- och cirkushögskolan
26. Försvarshögskolan
27. Gymnastik- och idrottshögskolan
28. Högskolan i Borås
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax
08-21 68 13

5-posf.Tegistrator8education.ministry.se
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29. Högskolan Dalarna
30. Högskolan på Gotland
31. Högskolan i Gävle
32. Högskolan i Halmstad
33. Högskolan Kristianstad
34. Högskolan i Skövde
35. Högskolan Väst
36. Konstfack
37. Kungl. Konsthögskolan
38. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
39. Malmö högskola
40. Mälardalens högskola
41. Operahögskolan i Stockholm
42. Stockholms dramatiska högskola
43. Södertörns högskola
44. Centrala studiestödsnämnden
45. Handelshögskolan i Stockholm
46. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
47. Stiftelsen Högskolan i Jönköping
48. Blekinge läns landsting
49. Gotlands läns landsting
50. Uppsala läns landsting
51. Västernorrlands läns landsting
52. Västmanlands läns landsting
53. Askersunds kommun
54. Bergs kommun
55. Enköpings kommun
56. Eskilstuna kornmun
57. Eslövs kommun
58. Falköpings kommun
59. Grums kommun
60. Gullspångs kommun
61. Gällivare kommun
62. Göteborgs kommun
63. Halmstads kommun
64. Haninge kornmun
65. Hudiksvalls kommun
66. Kalmar kommun
67. Kils kommun
68. Kungsörs kommun
69. Luleå kommun
70. Ockelbo kommun
71. Ronneby kommun
72. Stockholms kommun
73. Säters kommun
74. Timrå kommun
75. Trollhättans kommun
76. Upplands-Bro kommun
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77. Vadstena kommun
78. Varbergs kommun
79. Vilhelmina kommun
80. Västerviks kommun
81. Växjö kommun
82. Örkelljunga kommun
83. Sveriges Kommuner och Landsting
84. Svenskt Näringsliv
85. Företagarna
86. Friskolornas riksförbund
87. Naturbruksskolornas förening
88. Tjänstemännens Centralorganisation
89. Sveriges Akademikers Centralorganisation
90. Landsorganisationen i Sverige
91. Sveriges universitetslärarförbund
92. Lärarförbundet
93. Lärarnas Riksförbund
94. Sveriges Skolledarförbund
95. Sveriges Vägledarförening
96. Sveriges universitets- och högskoleförbund
97. Sveriges förenade studentkårer
98. Sveriges Elevråds Centralorganisation
99. Sveriges elevråd
100. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
101. Vuxenutbildning i samverkan
Bifogad promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) och behandlar tillträde till
'
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till
nybörjare. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på
förslagen i promemorian.
Remissvaren i sex exemplar (ett original) ska ha kommit in till
Utbildningsdepartementet senast den 13 maj 2011. Svaren bör även
sändas i Word-format per e-post till registrator(S)education.ministry.se
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
I tjänsten

Charlotte Abrahamsson
Expeditions- och rättschef

Kopia till
Riksdagens utredningstjänst
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm
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Promemoria
REGERINGSKANSLIET

2011-02-16

Utbildningsdepartementet

Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning
av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen

Sammanfattning
Bakgrund

Genom riksdagens beslut med anledning av propositionen Högre krav
och kvalitet i den nya gymnasieskolan reformeras svensk gymnasial
utbildning (prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8).
Mot den bakgrunden har det utarbetats en promemoria inom
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller
förslag till ändringar i högskoleförordningen.
Förslag

Sökande med examen från den reformerade gymnasieskolan bör
konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med slutbetyg från den
nuvarande gymnasieskolan vid urval på grundval av betyg.
Gymnasiearbetet bör därför till skillnad från det nuvarande
projektarbetet inte räknas med i meritvärderingen vid urval.
Sökande med examen från yrkesprogram i den reformerade
gymnasieskolan som med stöd av skollagen har uppnått grundläggande
behörighet i kommunal vuxenutbildning bör konkurrera i grupp I vid
urval.
I fråga om meritpoäng bör sökande med gymnasieexamen kunna
tillgodoräknas meritpoäng för kurser i engelska, moderna språk och
matematik men inte för områdeskurser.
Kursen Engelska 7, liksom dess nuvarande motsvarighet Engelska C, bör
ge en (1,0) meritpoäng medan kursen Engelska B, som ingår i kraven för
grundläggande behörighet, inte längre bör ge meritpoäng.
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När det gäller meritpoäng för kurser i ämnet matematik bör sökande
med gymnasieexamen kunna tillgodoräknas högst en och en halv (1,5)
meritpoäng för sådana kurser. Vidare bör den mest avancerade kursen i
matematik ge en (1,0) meritpoäng, om den sökande inte redan har fått en
(1,0) meritpoäng för kurser i matematik på lägre nivå. Om så är fallet bör
den mest avancerade kursen ge en halv (0,5) meritpoäng. Även en kurs
som innebär en specialisering i ämnet matematik bör ge en halv (0,5)
meritpoäng, om kursen ligger på en kursnivå över behörighetskraven
eller om den innebär en breddning på samma kursnivå som
behörighetskraven.
I fråga om moderna språk bör sökande med gymnasieexamen i likhet
med sökande med slutbetyg kunna tillgodoräknas högst en och en halv
(1,5) meritpoäng för sådana kurser. Vidare bör kursen Moderna språk
steg 4 ge en (1,0) meritpoäng för sökande med gymnasieexamen.
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1. Inledning

I det följande redogörs inledningsvis för de förändringar av
gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen som följer av
riksdagens beslut med anledning av propositionen Högre krav och
kvalitet i den nya gymnasieskolan (bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8),
i det följande kallad gymnasiepropositionen, och som har betydelse för
och kopplingar till bestämmelserna om tillträde till högskoleutbildning.
Om inget annat anges, avser hänvisningar till skollagen den nya
skollagen (2010:800).
Därefter följer förslag till justeringar av bestämmelserna om tillträde till
högskoleutbildning, när det gäller urval på grundval av betyg.
1.1 Förändringar av gymnasieskolan

Riksdagens beslut om en ny gymnasieskola innebär en rad genomgripande förändringar av gymnasieskolan. I detta avsnitt följer en
redogörelse för de förändringar som har koppling till bestämmelserna
om tillträde till högskoleutbildning.
1.1.1 Profilering av gymnasieprogrammen
Omfattning av gymnasiegemensamma ämnen

De nuvarande nationella och specialutformade gymnasieprogrammen
består av kärnämnen, ämnen genom vilka programmet får sin karaktär
(inklusive projektarbete) och individuella val. Kärnämnena ingår i samtliga program i samma omfattning, nämligen 750 gymnasiepoäng. Även
omfattningen av de s.k. karaktärsämnena och det individuella valet är
gemensam för samtliga program.
Gymnasiereformen innebär ett antal förändringar i fråga om de
nuvarande kärnämnena och deras omfattning. Begreppet kärnämnen
ersätts av begreppet gymnasiegemensamma ämnen och omfattningen av
dessa varierar mellan programmen. På yrkesprogrammen ska dessa enligt
bilaga 3 till skollagen (2010:800) omfatta minst 600 gymnasiepoäng och
på de högskoleförberedande programmen l 100-1 250 gymnasiepoäng.
Vidare har historia tillkommit som ett gymnasiegemensamt ämne.
Sammantaget innebär ändringen en minskning av de nuvarande
kärnämneskurserna med 200 gymnasiepoäng på yrkesprogrammen. På de
högskoleförberedande programmen är skillnaden mer marginell,
eftersom samma ämnen i dag benämns karaktärsämnen över
kärnämnesnivån. Dessa ämnen ingår redan i betydande omfattning på de
studieförberedande programmen. Ämnet svenska blir dock obligatoriskt
på samtliga högskoleförberedande program i en större omfattning än i
dag.
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Syftet med förändringen är att yrkesprogrammen ska ge en bättre och
djupare förberedelse för respektive yrkesutgång och att de högskoleförberedande programmen bättre ska förbereda för högskolestudier.
Krav f or grundläggande behörighet kopplas till krav f or högskoleförberedande
examen

En annan förändring är att kraven för grundläggande behörighet till
högskolestudier kopplas till kraven för högskoleförberedande examen i
gymnasieskolan. Därmed har behörighetskraven skärpts jämfört med
nuvarande bestämmelser. Högskoleförberedande examen ska utfärdas
om en elev har genomfört en utbildning som omfattar minst 2 500
gymnasiepoäng med godkända betyg som omfattar minst 2 250
gymnasiepoäng och som innefattar kurser i svenska eller svenska som
andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng, engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng och matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (16 kap. 26 och 28 §§ skollagen). Kraven för en yrkesexamen
omfattar färre gymnasiepoäng i dessa ämnen. För yrkesexamen krävs att
en elev har genomfört en utbildning som omfattar minst 2 500
gymnasiepoäng med godkända betyg som omfattar minst 2 250
gymnasiepoäng och som innefattar en kurs i svenska eller svenska som
andraspråk, engelska och matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng
i varje ämne (16 kap. 27 § skollagen). För både högskoleförberedande
examen och yrkesexamen gäller dessutom att ett gymnasiearbete ska ingå
i de godkända betygen.
De krav som gäller fram till dess att de skärpta kraven för grundläggande
behörighet till högskoleutbildning börjar tillämpas är enligt 7 kap. 5 §
högskoleförordningen (1993:100) slutbetyg från ett fullständigt
nationellt eller specialutformat program med lägst betyget Godkänt i
minst 2 250 gymnasiepoäng, varav lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och
matematik.
Eftersom yrkesprogrammen syftar till en yrkesexamen, skiljer sig
omfattningen av vissa för högskoleutbildning centrala ämnen åt mellan
yrkesprogram och högskoleförberedande program. Elever inom
yrkesprogrammen kommer därför att ha möjlighet att välja kurser så att
de når upp till de nya kraven för grundläggande behörighet, dvs. så att de
har läst och fått godkänt betyg i kurser omfattande ytterligare
200 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk samt i
engelska med ytterligare 100 gymnasiepoäng utöver vad som krävs för
yrkesexamen.
Detta kan ske antingen inom ramen för individuellt val och utökat
program eller genom att senare läsa dessa ämnen inom gymnasial
vuxenutbildning (16 kap. 3 § skollagen). I skollagen har det därför
införts en rätt för en person med examen från ett yrkesprogram i
gymnasieskolan och som inte har uppnått grundläggande behörighet till
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högskolestudier att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
i syfte att uppnå sådan behörighet (20 kap. 19 §).
Valbart utrymme och individuellt val
De bestämmelser som gäller för gymnasieskolan i dag innebär att
skolhuvudmannen får besluta om vilka valbara kurser som ska erbjudas
inom respektive nationellt program. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt
urval av kurser som tillsammans kan ge en breddning och en fördjupning
av elevernas kunskaper.
I fråga om individuellt val ska eleverna erbjudas varje kurs som förekommer på ett nationellt program i kommunen. Även modersmålsundervisning och svenska som andraspråk kan förekomma som
individuellt val.
Statens skolverk får dock, efter samråd med Högskoleverket, meddela
föreskrifter om att sådana kurser som är av betydelse för
högskolestudier ska erbjudas inom utrymmet för valbara kurser eller
individuella val. Skolverket har meddelat föreskrifter om att
fördjupningskurser i engelska och matematik ska erbjudas på samtliga
program (SKOLFS 2000:1, ändrad genom SKOLFS 2008:70). Därutöver
ska på vissa program ytterligare kurser erbjudas. På naturvetenskapsprogrammet ska t.ex. alltid B-kurserna i biologi, fysik och kemi erbjudas.
Detta för att garantera att eleverna, oavsett val av inriktning på
programmet, ska kunna få behörighet till vissa högskoleutbildningar.
Skolverket har dock inte föreskrivit att moderna språk ska erbjudas på
alla program utan begränsat sina föreskrifter till att gälla
behörighetskurser och i vissa fall meritkurser. En skyldighet att erbjuda
kurser i moderna språk på samtliga program skulle medföra betydande
kostnader för skolhuvudmannen.
I den nuvarande gymnasieskolan kan huvudmannen således, med de
undantag som beskrivs ovan, välja vilka kurser som ska erbjudas som
valbara kurser och som individuellt val. Huvudmannen kan erbjuda såväl
nationella som lokala kurser. I den reformerade gymnasieskolan
benämns valbara kurser i stället programfördjupning och det är
Skolverket som föreskriver vilka kurser som får erbjudas (4 kap. 5 §
gymnasieförordningen [2010:2039]). Kurserna ska rymmas inom
respektive programs examensmål, och Skolverket ska samråda med
Högskoleverket i fråga om vilka kurser som får erbjudas som programfördjupning på högskoleförberedande program. När det gäller yrkesprogram ska berörda nationella programråd höras. Det står dock
huvudmannen helt fritt att välja vilka av de av Skolverket föreskrivna
kurserna som ska erbjudas. För samtliga program innebär förändringen
att möjligheten till fördjupning inom för programmet relevanta
ämnesområden ökar. På yrkesprogrammen stärks kopplingen till
respektive yrkesutgång. På de högskoleförberedande programmen blir
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kopplingen till relevanta högskoleutbildningar tydligare liksom
möjligheten att erbjuda kurser för breddad behörighet.
När det gäller individuellt val är det skolhuvudmannen som beslutar om
vilka kurser som ska erbjudas. Eleven har enligt gymnasieförordningen
(4 kap. 7 §) dock rätt att som individuellt val läsa en kurs i idrott och
hälsa utöver vad som finns på studievägen och minst en kurs i estetiska
ämnen. En elev på yrkesprogram har också rätt att läsa de kurser som
krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå.
Programfördjupningens omfattning varierar mellan olika program. Även
i den nuvarande gymnasieskolan varierar det valbara utrymmet inom och
mellan programmen. Generellt ökar dock utrymmet för programfördjupning i den nya gymnasieskolan jämfört med det utrymme för
valbara kurser som finns i dag på jämförbara program. Syftet är att det
ska finnas flexibilitet inom programmen, trots att möjligheten till lokalt
beslutade inriktningar och specialutformade program tas bort. Huvudmännen ska enligt gymnasiepropositionen kunna profilera utbildningsvägarna utifrån lokala förutsättningar och behov men inom de ramar som
beskrivits ovan. Genom reformen minskas omfattningen av individuellt
val från 300 till 200 gymnasiepoäng.
1.1.2 Särskilda varianter ersätter specialutformade program

Specialutformade program ska inte längre finnas i gymnasieskolan. I dag
beslutar skolhuvudmannen själv om att inrätta specialutformade program
för en grupp elever. Sådana program ska vara i nivå med nationella
program och innehålla utbildning i samma kärnämnen som nationella
program men kan i övrigt utformas fritt. Bestämmelser om specialutformade program finns i 5 kap. skollagen (1985:1100) och i 2 kap.
gymnasieförordningen (1992:394). Omfattningen av specialutformade
program har ökat kraftigt vid gymnasieskolor med kommunala
huvudmän. Läsåret 2007/08 gick drygt tio procent av eleverna i
gymnasieskolan på specialutformade program, att jämföra med knappt
fyra procent läsåret 1997/98. Dessutom finns möjlighet för skolhuvudmannen att besluta om lokala inriktningar på de nationella programmen.
Till det kommer de utbildningar vid fristående gymnasieskolor som
motsvarar nationella program till art och nivå men som avviker från dessa
till större eller mindre del.
För att behålla möjligheten att anordna utbildningar som till viss del
avviker från det som annars gäller för nationella program har möjligheten
att ansöka om särskild variant införts. Skolverket ska pröva och
godkänna dessa (16 kap. 7 och 9 §§ skollagen). Särskilda varianter får
precis som inriktningar börja det första, andra eller tredje läsåret. En
särskild variant måste alltid huvudsakligen rymmas inom examensmålen.
Gymnasiereformen innebär således att det fortfarande kommer att vara
möjligt för skolhuvudman att utveckla lokala utbildningar, men att
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samtliga sådana ska prövas och godkännas av Skolverket som särskilda
varianter. Möjligheten att lokalt besluta om att inrätta specialutformade
program eller lokala inriktningar tas därmed bort.
1.1.3 Ny betygsskala

En ny betygsskala med sex betygssteg har införts. I den nuvarande
gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen har betygsskalan
fyra steg: Icke godkänt (IG), Godkänt (G), Väl godkänt (VG) och
Mycket väl godkänt (MVG) (7 kap. l och 2 §§ gymnasieförordningen
[1992:394], 4 kap. 4 § förordningen om kommunal vuxenutbildning
[2002:1012]). Betyg sätts på varje avslutad kurs och på projektarbetet.
Även i den reformerade gymnasieskolan och i den gymnasiala
vuxenutbildningen ska kursbetyg beslutas men enligt en ny betygsskala.
Betyg för godkända resultat ska betecknas med A, B, C, D eller E.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med F. Hela betygsskalan ska liksom tidigare
tillämpas när kursbetyg sätts. Gymnasiearbetet ska dock till skillnad från
projektarbetet inte bedömas med hela betygsskalan. Om en elev har nått
målen för gymnasiearbetet i examensmålen, ska betyget E användas. I
annat fall ska betyget F användas (15 kap. 23 och 25 §§ skollagen).
Regeringen har i propositionen En ny betygsskala (prop. 2008/09:66,
bet. 2008/09:UbU5, rskr. 2008/09:169) bedömt att betygsvärdet vid
meritvärdering bör fastställas enligt en skala där betyget F ges O, E ges
10, D ges 12,5, C ges 15, B ges 17,5 och A ges 20 i betygsvärde.
1.2 Förändringar i den gymnasiala vuxenutbildningen

I likhet med vad som kommer att gälla inom gymnasieskolan inordnas
även inom den gymnasiala vuxenutbildningen en möjlighet för elever att
få högskoleförberedande examen och yrkesexamen. Gymnasieskolans
programstruktur kommer inte att omfatta den gymnasiala vuxenutbildningen, som fortsatt ska vara kursutformad och utgå utifrån den
enskildes behov och förutsättningar. Samtidigt kommer den nya
programstrukturen att ha betydelse för elever inom vuxenutbildningen
som vill få en examen. En elev som har fått examen inom gymnasial
vuxenutbildning bör, liksom i gymnasieskolan, få ett examensbevis. Där
bör framgå om eleven har uppfyllt kraven för yrkesexamen eller för
högskoleförberedande examen.

2. Förslag
2. l Ny betygsskala

Förslag: Vid urval på grundval av betyg till högskoleutbildning bör
sökande med examen från den reformerade gymnasieskolan och
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gymnasiala vuxenutbildningen konkurrera i samma urvalsgrupper som
sökande med slutbetyg från den nuvarande gymnasieskolan.
Skälen för förslaget: Sökande med gymnasieexamen och sökande med
slutbetyg bör konkurrera i samma grupper vid urval till
högskoleutbildning på grundval av betyg. Detta motiveras framför allt av
det angelägna i att det inte uppstår oönskade effekter till följd av
skillnader mellan betygsskalorna, men också av möjligheten till
jämförelser mellan de olika betygsskalorna. Som framgår av avsnitt 1.1.3
ovan kommer den nya betygsskala för gymnasieskolan som har införts
att rymmas inom samma intervall som dagens. Därmed kommer 20,0 att
vara det högsta möjliga meritvärdet även i den nya gymnasieskolan innan
meritpoängen har lagts till. Den nya skalan innebär även att betygsstegen
ges nya beteckningar och att ytterligare två steg som ges betygsvärdet
12,5 respektive 17,5 läggs till.
Förutom fler betygssteg finns det ytterligare skillnader mellan betygsskalorna. Kriterierna för det högsta betyget A, liksom för C respektive
E, ska vara uppfyllda i sin helhet för att nämnda betyg ska sättas. Detta
innebär en viss skärpning. I den nuvarande gymnasieskolan och den
gymnasiala vuxenutbildningen kan brister i något avseende uppvägas av
en högre måluppfyllelse när det gäller ett annat betygskriterium. Den
nya betygsskalan kommer således att utgöra ett mer precist mått på
elevens kunskaper. Detta sammantaget med att fler betygssteg införs bör
få till följd att färre elever kommer att få högsta möjliga betyg i den
reformerade gymnasieskolan.
I och med gymnasiereformen skärps som tidigare har beskrivits kraven
för grundläggande behörighet. De högskoleförberedande gymnasieprogrammen utformas för att bättre förbereda för högskolestudier än
dagens studieförberedande program. Vidare får lokala kurser inte längre
förekomma i gymnasieskolan. Utrymmet att läsa kurser som ger
meritpoäng vid urval till högskoleutbildning utöver de som huvudmannen erbjuder inom programfördjupningen krymper dessutom
genom att omfattningen av det individuella valet minskar.
Dessa förändringar kan innebära att elever med gymnasieexamen från
den nya gymnasieskolan får det svårare att konkurrera med äldre
sökande med slutbetyg om attraktiva utbildningsplatser i högskolan,
eftersom förutsättningarna för elever med gymnasieexamen att få ett
högt meritvärde är annorlunda. Det kan uppfattas som motsägelsefullt,
eftersom förändringarna syftar till att de sökande till följd av reformen
ska få en bättre förberedelse för högskolestudier. Det har därför funnits
skäl att överväga om det skulle vara att föredra att sökande med
slutbetyg och sökande med examen bör konkurrera i olika urvalsgrupper
vid urval till högskoleutbildning.
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De problem som finns med olika urvalsgrupper för sökande med
slutbetyg respektive sökande med gymnasieexamen bedöms dock
innebära större nackdelar än de som kan finnas med gemensamma
urvalsgrupper. För det första kan olika urvalsgrupper innebära att
sökande med nya betyg tilldelas få eller inga platser. Till en början
kommer antalet sökande med gymnasieexamen med stor sannolikhet att
vara betydligt färre än sökande med slutbetyg. Även om gruppen totalt
sett skulle tilldelas platser i proportion till sin storlek finns det en risk
att antalet behöriga sökande med gymnasieexamen vid antagning till
vissa utbildningar skulle vara för litet för att generera ens en plats.
Vid urval till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som
vänder sig till nybörjare ska enligt gällande bestämmelser i 7 kap. 13 §
högskoleförordningen (1993:100) minst en tredjedel av platserna
fördelas på grundval av betyg och minst en tredjedel på grundval av
högskoleprovsresultat. Högskolan får dessutom själv inom vissa ramar
bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas för högst en tredjedel av
platserna. Denna möjlighet utnyttjas dock inte i särskilt stor
utsträckning. I stället är det vanligt förekommande att två tredjedelar av
platserna fördelas på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av
högskoleprovsresultat.
I nuläget fördelas platserna vid urval på grundval av betyg i tre mängder,
innehållande fyra grupper, utifrån antalet behöriga sökande i respektive
mängd (se även avsnitt 2.3 nedan). Antalet sökande i respektive mängd
skiljer sig i regel åt. Normalt är det också fråga om ganska få platser som
ska fördelas till varje mängd. Till vissa utbildningar antas exempelvis
endast 30 sökande per antagningsomgång. Detta kan få till följd att en
viss grupp inte tilldelas några platser trots att det finns behöriga sökande
i gruppen, eftersom antalet sökande är betydligt större i de andra
grupperna. Denna effekt riskerar att förstärkas om ytterligare grupper
ska tillföras. Ett ökat antal urvalsgrupper som konkurrerar om platser
försvårar också för sökande att förutse sina möjligheter att antas. I
sammanhanget är det viktigt att betona att regeringen har aviserat att den
särskilda urvalsgruppen för sökande med betyg från utländsk gymnasial
utbildning ska tas bort från och med antagningen till höstterminen 2012.
Detta får dock inga effekter som nämnvärt påverkar förslaget ovan.
Ett ytterligare problem är att det meritvärde som krävs för att antas i
respektive grupp sannolikt kommer att skilja sig åt. Under ett antal
antagningstillfällen skulle gruppen med slutbetyg vara större och därmed
tilldelas fler platser än gruppen med gymnasieexamen. De sökande med
högst jämförelsetal i gruppen för sökande med slutbetyg skulle sannolikt
antas under de första antagningstillfällena. Till skillnad från gruppen för
sökande med gymnasieexamen skulle få nya sökande tillkomma varje år.
Det lägsta jämförelsetal som krävs för att antas skulle därmed sjunka
successivt i gruppen med slutbetyg och konkurrensen i gruppen minska
med tiden.
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Metoden med olika urvalsgrupper användes vid tillträdesreformen 1997
och fick efter hand ovan nämnda negativa konsekvenser. Sökande med
de nya betygen hade svårt att hävda sig i konkurrensen med sökande med
äldre betyg. Detta berodde på att gruppen med äldre betyg inte längre
fylldes på med nya sökande samtidigt som de sökande som hade de
högsta jämförelsetalen efter hand antagits till sökta utbildningar och
försvunnit från gruppen. Konkurrensen i gruppen minskade således. För
sökande med nya betyg uppstod den motsatta situationen, dvs. gruppen
fylldes på med nya sökande, varav vissa hade höga jämförelsetal.
Konkurrensen ökade eller kvarstod på hög nivå så länge sökande antogs
från den gamla kvotgruppen. Därför lades dessa två betygsgrupper
samman till en gemensam urvalsgrupp fr.o.m. antagningen till
höstterminen 2004.
Mot bakgrund av det ovanstående bör sökande med examen från den
reformerade gymnasieskolan och sökande med slutbetyg från den
nuvarande gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen
konkurrera i samma grupper vid urval på grundval av betyg.
2.2 Meritvärdering av gymnasiearbetet

Förslag: Gymnasiearbetet bör inte räknas med vid meritvärdering av
betyg vid urval till högskoleutbildning.
Skälen för förslaget: Gymnasiearbetet bör inte räknas med vid
meritvärdering av betyg. Det främsta skälet är att gymnasiearbetet inte
betygssätts med hela betygsskalan, vilket projektarbetet i den nuvarande
gymnasieskolan gör. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att en elev
ska kunna få ett bevis om gymnasieexamen. Projektarbetet behöver
däremot inte vara godkänt för att en student ska uppnå grundläggande
behörighet enligt nuvarande bestämmelser, så länge slutbetyget
innehåller 2 250 godkända gymnasiepoäng. De 100 gymnasiepoäng som
gymnasiearbetet omfattar måste därför behandlas på ett annat sätt än
projektarbetet vid meritvärdering av betyg.
Enligt nuvarande bestämmelser i bilaga 3 till högskoleförordningen
(1993:100) ska siffervärdet för varje betyg i en kurs eller ett
projektarbete multipliceras med det antal gymnasiepoäng som det
betyget omfattar, varvid ett betygsvärde fås. Vidare ska det sammanlagda
betygsvärdet för alla betyg som ingår i ett fullständigt program från
gymnasieskolan divideras med 2 500, varvid ett jämförelsetal fås.
Jämförelsetalet ska anges med två decimaler.
Projektarbetet kan som tidigare har nämnts bedömas utifrån hela den
nuvarande betygsskalan. Det innebär att betyget Mycket väl godkänt kan
ges för samtliga gymnasiepoäng som ingår i ett fullständigt program.
Därmed blir det högsta möjliga meritvärdet 20,0.
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Enligt de nya bestämmelserna i skollagen ska någon av beteckningarna E
eller F användas som betyg på gymnasiearbetet. Med oförändrade
bestämmelser om meritvärdering av betyg vid urval skulle detta medföra
att det högsta möjliga meritvärdet påverkades, eftersom det högsta
betyget inte kan sättas på gymnasiearbetet. Det högsta möjliga
meritvärdet skulle i stället bli 19,6.
Mot bakgrund av förslaget att sökande med examen bör konkurrera i
samma urvalsgrupper som sökande med slutbetyg bör gymnasiearbetet
inte räknas med i meritvärderingen av betyg vid urval till
högskoleutbildning. Det sammanlagda betygsvärdet för de kursbetyg
som ingår i ett fullständigt program ska divideras med 2 400 för att få
jämförelsetalet. Det högsta möjliga meritvärdet även för dessa före
eventuella meritpoäng blir då 20,0.
2.3 Komplettering av grundläggande behörighet för yrkeselever
Förslag: Sökande med yrkesexamen som enligt 20 kap. 19 § skollagen
i gymnasial vuxenutbildning har uppnått grundläggande behörighet
för högskoleutbildning och som inte åberopar ytterligare
kompletteringar bör konkurrera i grupp I vid urval på grundval av
betyg.
Skälen för förslaget: Elever på yrkesprogram som uppfyller kraven på
gymnasieexamen kommer inte automatiskt att uppnå kraven för
grundläggande behörighet för högskoleutbildning inom ramen för
programmen. I stället krävs aktiva val av eleven genom att utrymmet för
individuellt val tas i anspråk, i vissa fall i kombination med utökat
program. Personer med yrkesexamen som inte har uppnått
grundläggande behörighet inom ramen för gymnasieutbildningen ges
därför rätt att läsa de kurser som krävs för att uppnå sådan behörighet
inom gymnasial vuxenutbildning.
Enligt de nuvarande bestämmelserna om platsfördelning vid urval på
grundval av betyg ska platserna fördelas i fyra grupper. Dock har endast
grupp I och II av de nedan nämnda grupperna relevans för sökande med
gymnasiebetyg. Grupp I består av sökande med betyg direkt från
gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning om minst två
tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning. Grupp
II består av sökande med olika former av kompletterade betyg. Det gäller
betyg från gymnasieskolan i kombination med betyg från gymnasial
vuxenutbildning eller prövning, om betyg från gymnasial
vuxenutbildning eller prövning avser mindre än två tredjedelar av
gymnasiepoängen. Det gäller även betyg från gymnasieskolan eller
gymnasial vuxenutbildning i kombination med intyg enligt förordningen
(2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och
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högskolor (även kallad basårsutbildning) eller i kombination med
studieomdöme från folkhögskola.
Dessutom finns det för närvarande ytterligare två urvalsgrupper. Grupp
III består av sökande med betyg från merparten av utländska gymnasiala
utbildningar. Regeringen har dock i ett uppdrag till Högskoleverket och
Verket för högskoleservice aviserat att denna grupp ska tas bort från och
med antagningen till utbildning som börjar höstterminen 2012. Dessa
sökande kommer då att konkurrera i grupp I eller II. Grupp IV består av
sökande med studieomdöme från folkhögskola.
Grupp I och II utgör en mängd och grupp III och IV utgör var sin
mängd. Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i de
tre mängderna. Sedan platserna har fördelats på detta sätt ska platserna i
den mängd som utgörs av grupp I och II fördelas i förhållande till antalet
sökande i var och en av grupperna. Därefter ska platserna till grupp II
reduceras med en tredjedel som i stället tillförs grupp I. Syftet med
denna omfördelning av platser är att göra det svårare att antas för
sökande som på olika sätt har kompletterat sina betyg och därigenom
stärka incitamenten för eleverna att anstränga sig i gymnasieskolan.
Enligt de nuvarande bestämmelserna är det omfattningen av de betyg
som avser gymnasial vuxenutbildning, eller om betyg satts vid prövning i
gymnasieskolan för den som inte är elev där, som avgör i vilken grupp en
sökande hamnar snarare än karaktären på kompletteringen. Sådana elever
som tidigt har avbrutit gymnasiestudierna och som får en andra chans i
gymnasial vuxenutbildning ska således ingå i grupp 1.1 bestämmelserna
görs det inte någon skillnad mellan behörighetskomplettering och
konkurrenskomplettering.
Till följd av gymnasiereformen kommer dock behovet av s.k.
behörighetskomplettering att förändras. Detta eftersom personer med
yrkesexamen som tidigare nämnts ges rätt att läsa de kurser som krävs
för att uppnå grundläggande behörighet inom kommunal vuxenutbildning. Flera av de remissinstanser som har yttrat sig över
Gymnasieutredningens betänkande Framtidsvägen — en reformerad
gymnasieskola (SOU 2008:27) har anfört att den som kompletterar för
grundläggande behörighet inom gymnasial vuxenutbildning inte bör
drabbas negativt. Mot denna bakgrund är det inte rimligt att sökande
med examen från yrkesprogram som med stöd av skollagen har uppnått
grundläggande behörighet i gymnasial vuxenutbildning ges sämre
konkurrensförutsättningar vid urval till högskoleutbildning. Därför bör
bestämmelsen i bilaga 3 till högskoleförordningen ändras så att sådana
sökande vid urval konkurrerar i grupp I. Genom att kunna komplettera
den grundläggande behörigheten i gymnasial vuxenutbildning utan att
konkurrera i en urvalsgrupp med färre platser förbättras möjligheten att
antas för yrkeselever med bra betyg.
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Sökande med yrkesexamen som har uppnått grundläggande behörighet i
gymnasial vuxenutbildning kommer endast att utgöra en liten del av det
totala antalet sökande med behörighetskompletterade betyg. Det har
därför funnits skäl att överväga om också sökande med andra typer av
behörighetskomplettering bör konkurrera i grupp I. De nuvarande
bestämmelserna slår i vissa fall hårt mot sökande som skaffat en
yrkesutbildning och efter ett antal år vill bygga på den med en akademisk
utbildning. Det är exempelvis vanligt att barnskötare efter några år i
yrket vill utbilda sig till förskollärare och att undersköterskor vill
vidareutbilda sig till sjuksköterskor. Att tillåta att alla sökande med
behörighetskomplettering får konkurrera i grupp I skulle dock leda till
oönskade effekter. En sådan ordning skulle kunna uppmuntra elever att
välja program i gymnasieskolan som uppfattades som lättare än andra för
att där få ett så högt jämförelsetal som möjligt och därefter komplettera
med kurser inom gymnasial vuxenutbildning för att få betyg i de kurser
som krävdes för behörighet. Systemet skulle även kunna uppmuntra
elever till avhopp från program vid blotta misstanken om att de inte
skulle få ett tillfredsställande meritvärde. Eleverna skulle därefter kunna
koncentrera sig på att få ett bra betyg i de kurser som fattas. Detta skulle
i sin tur leda till att högskolestudierna påbörjades senare än de skulle
kunna göra.
Givet målsättningen att inte uppmuntra elever att systematiskt
komplettera med betyg från den gymnasiala vuxenutbildningen är det
således inte möjligt att skilja ut vissa typer av kompletteringar utan att
det ökar risken för icke önskvärda strategier från elevernas sida.
2.4 Meritkurser
2.4.1 Nuvarande bestämmelser

Bestämmelserna om meritkurser finns i högskoleförordningen
(1993:100) och är till viss del kopplade till kraven för särskild
behörighet. Sådana behörighetskrav gäller i förekommande fall utöver
kraven för grundläggande behörighet (som beskrivs i avsnitt 1.1) och ska
för utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till
nybörjare anges i områdesbehörigheter (7 kap. 9 §). Var och en av dessa
områdesbehörigheter består av behörighetskurser och meritkurser.
Meritkurser är sådana nationellt fastställda kurser i ett ämne från
gymnasial utbildning som är särskilt meriterande vid urval och som inte
är kärnämneskurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller
matematik eller utgör krav på särskild behörighet (7 kap. 18 §).
Meritkurser är
1. fördjupning i ämnet moderna språk,
2. fördjupning i ämnet engelska,
3. fördjupning i ämnet matematik, och
4. kurser i andra ämnen än 1-3 som är särskilt värdefulla för den
sökta utbildningen och som innebär en fördjupning eller en
specialisering (områdeskurser).
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I bilaga 3 till högskoleförordningen finns ytterligare bestämmelser om
meritpoäng. En halv (0,5) meritpoäng ges för språk som har lästs enligt
kursplanen för Moderna språk steg 3 (dvs. den nivå som bygger vidare på
språkvalet i den obligatoriska skolan) och ytterligare en halv (0,5)
meritpoäng ges för steg 4. Om språk steg 3 krävs för särskild behörighet,
ges en (1,0) meritpoäng för steg 4. Ytterligare en halv (0,5) meritpoäng
ges för ytterligare fördjupningsnivå (steg 5) eller för ännu ett språk som
har lästs enligt kursplanen för Moderna språk steg 2.
En halv (0,5) meritpoäng kan ges för Engelska B och en halv (0,5) för
Engelska C.
En halv (0,5) meritpoäng ges för fördjupningskurs i matematik som
ligger på en kursnivå över behörighetskraven och ytterligare en halv (0,5)
meritpoäng ges för fördjupningskurs i matematik på nivån som ligger två
kursnivåer över behörighetskraven.
Högskoleverket får meddela föreskrifter om vilka kurser som för varje
områdesbehörighet ska vara meritkurser enligt punkt 4 ovan.
Högskoleverket får också meddela föreskrifter om vilka områdesbehörigheter som ska finnas och om vilken områdesbehörighet som ska
gälla för ett utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som
leder till en yrkesexamen. Av Högskoleverkets föreskrifter
(HSVFS 2007:8) framgår att det för närvarande finns 17 områdesbehörigheter med 7-16 områdeskurser kopplade till varje områdesbehörighet. Vissa kurser är områdeskurser i fler än en områdesbehörighet. Enligt nuvarande föreskrifter är totalt ca 70 nationella kurser
områdeskurser.
Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får adderas till den sökandes
jämförelsetal, varav högst en (1,0) meritpoäng får avse områdeskurser.
Lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst
100 gymnasiepoäng och som ingår i områdesbehörigheten ger en halv
(0,5) meritpoäng. Lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar
50 gymnasiepoäng och som ingår i områdesbehörigheten ger en
fjärdedels (0,25) meritpoäng, om den sökande inte redan har fått en halv
(0,5) meritpoäng för sådana kurser. Även detta framgår av bilaga 3 till
högskoleförordningen.
2.4.2 Utgångspunkter i fråga om meritpoäng

Systemet med meritpoäng infördes för att lösa ett antal problem i
gymnasieskolan. Förekomsten av lokala kurser som inte var föremål för
nationell kvalitetssäkring var omfattande samtidigt som många elever
valde bort fördjupningskurser i bl.a. moderna språk, engelska och
matematik. Syftet var bl.a. att uppmuntra elever att bättre förbereda sig
för högskolestudier genom att läsa relevanta kurser. Gymnasiereformen
genomförs till stor del för att åstadkomma samma sak. Systemet med
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meritkurser kommer därmed inte att få samma betydelse för elevernas
val och studieförberedelse som det har i den nuvarande gymnasieskolan.
Mot bakgrund av de förändringar av gymnasieskolan som reformen
innebär finns det därför skäl att justera bestämmelserna för att anpassa
systemet till den reformerade gymnasieskolan. Även fortsättningsvis bör
dock utgångspunkten vara att uppmuntra gymnasieelever att läsa
engelska, moderna språk och matematik på fördjupad nivå. Förslagen,
vilka redogörs för nedan, gäller områdeskurser och justeringar av
meritpoäng för kurser i engelska, moderna språk och matematik till följd
av bl.a. de skärpta kraven för grundläggande behörighet.
2.4.3 Meritpoäng för områdeskurser

Förslag: Sökande med gymnasieexamen bör inte kunna tillgodoräknas
meritpoäng för områdeskurser vid urval till högskoleutbildning.
Sökande med slutbetyg från den nuvarande gymnasieskolan och den
gymnasiala vuxenutbildningen bör dock även fortsättningsvis kunna
tillgodoräknas meritpoäng för områdeskurser enligt nu gällande
bestämmelser.
Skälen för förslaget: Den profilering och kvalitetshöjning av
gymnasieprogrammen som sker genom gymnasiereformen innebär en
större nationell likvärdighet i fråga om innehållet i programmen och att
fler för högskolestudier betydelsefulla kurser ingår i de program som
syftar till att förbereda för akademiska studier. Förändringarna beskrivs
närmare i avsnitt 1.1.1 ovan. Reformen innebär också att såväl
skolhuvudmännens som elevernas valfrihet begränsas jämfört med
dagens gymnasieskola. Områdeskurserna fyller därmed inte längre den
funktion som avsågs när de infördes. Skälen för detta ställningstagande
utvecklas i det följande.
Regeringen anförde i propositionen Vägar till högskolan för kunskap
och kvalitet (prop. 2006/07:107) att meritkurserna innebär en positiv
styrning av gymnasieskolornas verksamhet. Genom meritkurserna blir
det tydligt vilka kurser som skolhuvudmännen bör erbjuda inom det
valbara utrymmet och det individuella valet. Regeringen anförde vidare
att syftet var att återupprätta intresset och motivationen för vissa ämnen
samt att tydligt signalera att det ska löna sig för elever att i gymnasieskolan välja fördjupning och för den sökta utbildningen relevanta kurser.
Det fanns alltså en ambition att påverka vilka kurser skolhuvudmännen
skulle erbjuda genom att få eleverna att efterfråga och välja nationella
kurser av betydelse för högskolestudier framför t.ex. lokala kurser.
Systemet utformades i förhållande till en gymnasieskola med en viss
given struktur och med en stor möjlighet att lokalt utforma utbildningar
utan att dessa blivit nationellt kvalitetssäkrade.
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Samtliga kurser i programfördjupningen är relevanta
Gymnasiereformen innebär viktiga förändringar i fråga om det valbara
utrymmet på respektive program. I den nuvarande gymnasieskolan väljer
huvudmannen fritt vilka kurser som ska erbjudas inom programmet.
Även lokalt beslutade kurser av varierande kvalitet förekommer i
betydande omfattning. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av
kurser som tillsammans kan ge en breddning och en fördjupning av
elevernas kunskaper. Den enda begränsningen utgörs av att Statens
skolverk får meddela föreskrifter om att vissa kurser alltid ska erbjudas.
I den reformerade gymnasieskolan benämns det valbara utrymmet
programfördjupning. Endast kurser som är relevanta antingen för
programmets yrkesutgångar eller för fortsatt utbildning inom området
får erbjudas. De nationella råd som enligt regeringens beslut ska finnas
för varje yrkesprogram ska ha ett inflytande över vilka kurser som får
vara programfördjupning. Även lokalt ska det finnas programråd med
inflytande över hur yrkesprogrammen ska utformas. För yrkesprogrammen innebär detta att samtliga kurser som får ingå i
programfördjupningen är relevanta för programmets yrkesutgångar och
därmed också för högskoleutbildningar med koppling till
yrkesprogrammen. För högskoleförberedande program innebär
ordningen på motsvarande sätt att samtliga kurser har betydelse för
högskolestudier generellt. Förändringarna innebär därmed en större
nationell likvärdighet och ökad kvalitet i kursutbudet. Eftersom eleverna
därmed i högre grad än i dagens gymnasieskola kommer att garanteras
fördjupning och relevanta kurser minskar behovet av att
meritpoängsystemet täcker in lika många kurser som i dag.
Elevens möjlighet att fä meritpoäng är beroende av huvudmannen
Om vissa av de av Skolverket föreskrivna kurserna som får erbjudas som
programfördjupning på ett visst program tillmäts ett särskilt värde vid
urval kommer en efterfrågan att skapas bland eleverna. Detta innebär
incitament för en skolhuvudman att erbjuda just dessa.
I gymnasiepropositionen anförde regeringen som sin mening att
huvudmännen måste ges goda möjligheter att fritt anpassa
utbildningarna utifrån lokala behov. Därför måste det finnas ett brett
utbud av kurser att välja bland inom programfördjupningen. Vidare
ansåg regeringen att omfånget av de programgemensamma karaktärsämnena inte heller bör vara alltför omfattande för att ge denna möjlighet
till en flexibel utformning lokalt. En ordning där vissa valbara kurser är
mer värdefulla än andra för elever som avser att söka till högskolan
innebär en begränsning, om än indirekt, i huvudmannens möjligheter till
lokal profilering av olika program, som står i motsättning till regeringens
ambition som den uttrycks i gymnasiepropositionen. Det finns inte
heller några garantier för att alla skolhuvudman faktiskt kommer att
erbjuda meritkurser inom programfördjupningen. En elevs möjlighet att
få meritpoäng kommer således att bli beroende av vilka kurser

122/172

18

huvudmannen erbjuder snarare än av elevens egna val. Det är viktigt att
betona att detta problem redan existerar med de nuvarande
bestämmelserna, även om Skolverket haft möjlighet att föreskriva kurser
som måste erbjudas. Vissa gymnasieskolor har av olika skäl inte kunnat
erbjuda meritkurser över huvud taget, vilket gjort att vissa elever inte har
kunnat tillgodoräknas maximal meritpoäng, trots att detta varit elevernas
intention. Problemet bedöms dock vara av begränsad omfattning
eftersom den absoluta merparten av skolhuvudman tycks ha erbjudit
eleverna att läsa meritkurser (se vidare nedan). Genom att minska antalet
meritkurser, så underlättar det också för skolhuvudmännen att kunna
erbjuda dessa.
Ett viktigt syfte med gymnasiereformen är att göra gymnasieskolan
tydligare och mer likvärdig. Genom friheten för huvudmannen att lokalt
profilera utbildningarna och lokalt besluta om vilka kurser som ska
erbjudas som programfördjupning och individuellt val förbättras
skolornas möjligheter till planering och schemaläggning. Gymnasieskolorna kommer enligt vad som anförs i gymnasiepropositionen att ges
bättre förutsättningar för att kunna fylla undervisningsgrupperna bättre.
Detta skapar i sin tur förutsättningar för en effektivare resursanvändning. Den struktur som finns i dagens system med många valbara
kurser och individuella val kan leda till att grupperna blir små. Därför
finns det skäl att begränsa antalet meritkurser så att den effektivisering
av utbildningarna som beskrivs i gymnasiepropositionen blir möjlig.
Även denna aspekt ligger till grund för förslaget ovan.
Ytterligare en aspekt är att skillnaderna mellan programmen när det
gäller möjligheten att få meritpoäng blir större med reformen. Ju fler
meritkurser som eleven läser inom ramen för programmets obligatoriska
innehåll, desto mindre beroende blir eleven av vilka kurser huvudmannen
väljer att erbjuda. Elever på de nuvarande studieförberedande
programmen och på de framtida högskoleförberedande programmen har
således en fördel gentemot yrkesförberedande program respektive
yrkesprogram, eftersom kurser i engelska, moderna språk och matematik
ingår i större omfattning i de studieförberedande programmen och de
högskoleförberedande programmen.
Trots konstaterandena ovan är det viktigt att betona att systemet med
meritkurser hittills har varit mycket framgångsrikt när det gäller att
uppmuntra elever att läsa avancerade kurser i engelska, moderna språk
och matematik. Enligt statistik från Statens skolverk ökade antalet elever
som läser kursen Matematik C med tolv procent mellan 2009 och 2010.
Antalet elever som läser Matematik D ökade med nio procent och
Matematik E med 33 procent. En annan jämförelse visar att 13 procent
av alla elever som fick slutbetyg från gymnasieskolan läsåret 2004/05
läste kursen Engelska C. Motsvarande andel läsåret 2009/10 var 26
procent. Vidare läste knappt 16 procent av eleverna steg 4 i något
modernt språk 2006. Motsvarande andel var drygt 19 procent 2010.
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Huvuddragen i systemet med meritpoäng, att uppmuntra elever i
gymnasieskolan till ansträngning och fördjupning i engelska, moderna
språk och matematik, bör således så långt som möjligt behållas. Mot
bakgrund av gymnasiereformen finns det dock skäl att justera systemet
med meritkurser bl.a. genom att begränsa antalet sådana kurser. I det
följande utvecklas skälen för detta förslag.
Områdeskurser skapar i praktiken inte ökade möjligheter f or elever på
yrkesprogram att få meritpoäng

Elever på högskoleförberedande program kommer att ha en konkurrensfördel gentemot elever på yrkesprogram i fråga om möjligheten att över
huvud taget kunna tillgodoräknas meritpoäng. Samma förhållande gäller i
nuläget mellan de studieförberedande och de yrkesförberedande
programmen. Ett viktigt skäl till införandet av områdeskurserna var att
kompensera för att eleverna på yrkesförberedande program inte har
möjlighet att tillgodoräknas meritpoäng för kurser i engelska, moderna
språk och matematik i samma omfattning som elever på studieförberedande program. En invändning mot förslaget att slopa systemet
med meritpoäng för andra kurser än engelska, moderna språk och
matematik för elever i den reformerade gymnasieskolan är således att
detta leder till större skillnader mellan programmen till förmån för elever
på högskoleförberedande program.
Endast ett fåtal sökande med examen från yrkesprogram kommer i
realiteten att kunna tillgodoräknas meritpoäng när de söker till
högskolan. Det beror på att det valbara utrymmet inte är tillräckligt för
att eleven samtidigt ska få yrkesfördjupning (som ju är det primära syftet
med yrkesprogrammen), uppnå behörighet till högskoleutbildning och
dessutom läsa meritkurser. En eventuell förekomst av områdeskurser
påverkar inte detta, förutsatt att det inte garanteras att samtliga
yrkeselever som söker till högskolan får tillgodoräknas ett visst antal
meritpoäng "gratis" för kurser som ingår i programmen. Det finns dock
inga skäl för att införa bestämmelser som innebär att meritpoäng delas ut
schablonmässigt som kompensation för att utrymmet på
yrkesprogrammen för att uppnå behörighet och dessutom läsa
meritkurser inte är tillräckligt.
Det är viktigt att betona att endast ett fåtal högskoleutbildningar kräver
maximalt meritvärde. Det innebär att sökande med yrkesexamen och
som är behöriga och har goda betyg har möjlighet att konkurrera och bli
antagna även till utbildningar där urval sker.
Vidare fungerar högskoleprovet sedan lång tid tillbaka som ett
komplement till betygen vid urval. Enligt bestämmelser i 7 kap.
högskoleförordningen (1993:100) ska minst en tredjedel av platserna
fördelas på grundval av resultat på högskoleprovet vid urval till
högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till
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nybörjare (se även avsnitt 2.1). Sannolikt kommer högskoleprovet att få
stor betydelse även i framtiden med tanke på de förändringar som
beskrivits ovan.
Mer ändamålsenligt med enbart meritkurser i engelska, moderna språk och
matematik på bögskoleförberedande program
Även i fråga om högskoleförberedande program finns det skäl att
ompröva förekomsten av områdeskurser. Som ovan har nämnts är
sannolikheten större att en skolhuvudman faktiskt kan erbjuda
meritkurser om antalet kurser är begränsat. På högskoleförberedande
program kommer det valbara utrymmet i regel att vara mindre
omfattande än på yrkesprogram. Elever som vill uppnå maximalt antal
meritpoäng kommer på vissa program att behöva använda en stor del av
utrymmet för detta ändamål. Eftersom alla kurser som får erbjudas som
programfördjupning kommer att vara relevanta för närliggande
högskoleutbildningar bör eleverna främst uppmuntras att välja kurser
som ger generell högskoleförberedelse eller breddad behörighet.
Sökande med gymnasieexamen bör därför inte kunna tillgodoräknas
meritpoäng för kurser utöver engelska, moderna språk och matematik.
Sökande med slutbetyg från den nuvarande gymnasieskolan har dock
anpassat sina val till de nuvarande bestämmelserna och bör därför även
fortsättningsvis kunna tillgodoräknas meritpoäng för områdeskurser
enligt de nuvarande bestämmelserna.
2.4.4 Meritpoäng för kurser i ämnet engelska

Förslag: Kursen Engelska 7 bör ge en (1,0) meritpoäng. För sökande
med slutbetyg bör kursen Engelska B inte längre ge meritpoäng
medan kursen Engelska C bör ge en (1,0) meritpoäng.
Skälen för förslaget: Examen från högskoleförberedande program i
gymnasieskolan ska enligt riksdagens beslut med anledning av
gymnasiepropositionen ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. En elev med yrkesexamen har
också grundläggande behörighet, om eleven har godkänt betyg i de
kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs
för högskoleförberedande examen. Det innebär att kraven har skärpts
jämfört med de nu gällande bestämmelserna. När kraven för grundläggande behörighet kopplas till kraven för högskoleförberedande
examen i gymnasieskolan kommer de att omfatta 200 gymnasiepoäng i
ämnet engelska (kurserna Engelska 5 och 6) jämfört med dagens
100 gymnasiepoäng (kursen Engelska A). Godkänt betyg i en kurs som
krävs för grundläggande eller särskild behörighet kan enligt nuvarande
bestämmelser inte ge meritpoäng. Det innebär att en sökande med
gymnasieexamen inte kan tillgodoräknas meritpoäng för Engelska 6.
Kursen Engelska 7 bör i stället ge en (1,0) meritpoäng.
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Enligt nuvarande bestämmelser ger Moderna språk steg 4 en (1,0)
meritpoäng om den sökande inte kan få meritpoäng för Moderna språk
steg 3 (dvs. i de fall steg 3 krävs för behörighet). Samma princip bör gälla
för kurser i ämnet engelska. Eftersom Engelska 6 krävs för
grundläggande behörighet, bör lägst betyget E i Engelska 7 ge en (1,0)
meritpoäng förutsatt att kursen inte krävs för särskild behörighet. På så
sätt tydliggörs att meritpoängen kopplas till ämnets nivå snarare än till
antalet kurser. Engelska 7 innebär en mycket avancerad nivå i engelska.
Den som före en viss tidpunkt uppfyller kraven för grundläggande
behörighet ska även därefter anses ha grundläggande behörighet. Denna
regel bör tillämpas även i fortsättningen. Sökande med slutbetyg från
den nuvarande gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen
som har uppnått grundläggande behörighet och som söker till högskolan
senare bör alltså inte fråntas sin behörighet trots att kraven för
grundläggande behörighet har skärpts med anledning av gymnasiereformen. Kursen Engelska 6 (motsvarigheten till den nuvarande
Engelska B) kommer som tidigare har nämnts att krävas för att en
sökande med gymnasieexamen ska uppnå grundläggande behörighet.
Därmed kommer kursen inte att kunna ingå i områdesbehörigheterna
som behörighetskrav för en viss utbildning på det sätt som Engelska B i
dag gör. Om Engelska B fortfarande skulle ge äldre sökande meritpoäng,
skulle dessa få denna meritpoäng till samtliga högskoleutbildningar.
Detta skulle vara betydligt mer generöst än i dag, eftersom den till vissa
utbildningar krävs för behörighet och i dessa fall inte kan ge meritpoäng.
Mot den bakgrunden skulle det vara orimligt om en sökande med äldre
betyg som även fortsättningsvis är grundläggande behörig kan få
meritpoäng för motsvarigheten till Engelska 6. En sådan ordning skulle
missgynna sökande med gymnasieexamen gentemot sökande med
slutbetyg. Därför bör kursen Engelska B inte längre ge meritpoäng.
Förutsättningarna för sökande med slutbetyg och sökande med
gymnasieexamen bör vara så likvärdiga som möjligt. Eftersom
behörighetskraven ändrats till följd av gymnasiereformen, bör som
framgår av vad som har anförts ovan nivån i ämnet engelska snarare än
antalet kurser avgöra antalet meritpoäng. Kursen Engelska C bör därför
för sökande med äldre betyg på samma sätt som Engelska 7 ge en (1,0)
meritpoäng i stället för en halv (0,5), eftersom kurserna har samma nivå
och motsvarigheten till kursen på nivån under krävs för behörighet för
sökande med gymnasieexamen. Samma principer bör gälla för elever med
slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.
2.4.5 Meritpoäng för kurser i ämnet matematik

Förslag: För sökande med gymnasieexamen bör följande gälla i fråga
om meritpoäng för kurser i matematik.
En sökande bör högst kunna tillgodoräknas en och en halv (1,5)
meritpoäng för kurser i matematik.
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Varje kurs i matematik utöver den kursnivå som krävs för behörighet
bör ge en halv (0,5) meritpoäng. Dock bör den mest avancerade
kursen i matematik ge en (1,0) meritpoäng, om den sökande inte
redan har fått en (1,0) meritpoäng för kurser i matematik på lägre
nivå. Om den sökande redan har fått en (1,0) meritpoäng för sådana
kurser, bör den mest avancerade kursen ge en halv (0,5) meritpoäng.
En kurs som innebär en specialisering i ämnet matematik bör ge en
halv (0,5) meritpoäng, om kursen ligger på en kursnivå över
behörighetskraven eller om den innebär en breddning på samma
kursnivå som behörighetskraven.
Skälen för förslaget: Det finns skäl att tillämpa principen om att den
mest avancerade nivån tillmäts ett större värde även när det gäller kurser
i matematik. Som beskrivits i föregående avsnitt är bestämmelserna om
meritpoäng för moderna språk konstruerade så att kursens nivå avgör
dess värde i meritpoäng. Moderna språk steg 3 ger till exempel en halv
meritpoäng och steg 4 ytterligare en halv, men om steg 3 krävs för
behörighet ger steg 4 en meritpoäng. I föregående avsnitt beskrivs skälen
för att samma princip bör gälla även i fråga om meritpoäng för engelska.
Den högsta kursen bör tillmätas ett större värde

Elever på naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap
som avser att söka en högskoleutbildning där Matematik 4 krävs för
behörighet får svårt att läsa in kurser för att få maximalt antal meritpoäng. Tidigare fick alla elever med godkänt betyg i Engelska B en halv
(0,5) meritpoäng utan att behöva göra ett val, eftersom kursen var
obligatorisk på programmet. Som tidigare beskrivits kan inte kursen
Engelska 6 på motsvarande sätt ge meritpoäng eftersom den kommer att
krävas för grundläggande behörighet. Vidare omfattar programfördjupningen och individuellt val tillsammans 400 gymnasiepoäng för
dessa elever. De nuvarande bestämmelserna om meritpoäng bygger på
principen att en meritkurs som omfattar 100 gymnasiepoäng är värd en
halv (0,5) meritpoäng. Utan ändringar av dessa bestämmelser skulle alltså
hela det sammantagna utrymmet för val på naturvetenskapsprogrammet
behöva tas i anspråk för att en elev skulle kunna tillgodoräknas maximalt
antal meritpoäng. Söker eleven en utbildning där den näst högsta kursen
i matematik krävs för behörighet får ju eleven av det skälet inte några
meritpoäng för obligatoriska kurser i matematik.
Det är självfallet angeläget att även elever på naturvetenskapsprogrammet uppmuntras till ytterligare fördjupning i matematik utöver
den nivå som är obligatorisk. Därför bör den högsta kursen i matematik
på samma sätt som i engelska ge en (1,0) meritpoäng. Annars blir de
100 gymnasiepoäng som krävs för Engelska 7 värda mer än de
100 gymnasiepoäng som krävs för Matematik 5. Detta kan göra att elever
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på naturvetenskapsprogrammet avstår från att läsa den sistnämnda
kursen.
Detta förslag i kombination med förslaget i fråga om engelska i
föregående avsnitt innebär sammantaget att omfattningen av det valbara
utrymme som måste tas i anspråk för att en elev på naturvetenskapsprogrammet ska kunna tillgodoräknas maximalt antal meritpoäng
minskar något. Regeringen har mot bakgrund av att estetisk verksamhet
inte längre ska vara ett gymnasiegemensamt ämne infört en bestämmelse
i gymnasieförordningen som ger eleverna rätt att läsa minst en kurs inom
ett estetiskt ämne som individuellt val. Eleverna ska också ha rätt att som
individuellt val läsa en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på
studievägen. Förslaget ovan gör att detta blir en reell möjlighet också för
elever på naturvetenskapsprogrammet. Det är också rimligt att det finns
utrymme för elever att fördjupa sina kunskaper inom andra områden,
även om dessa kunskaper inte ger meritpoäng. Det är dock viktigt att
betona att elever som inte har läst moderna språk i den obligatoriska
skolan, eller som väljer ett nytt språk i gymnasiet, kommer att behöva
använda en större del av det totala valbara utrymmet för att kunna få
meritpoäng för Moderna språk steg 3.
Även specialiseringskurser bör kunna ge meritpoäng
Den uppmuntran till fördjupning i ämnet matematik som
bestämmelserna om meritpoäng innebär bör även gälla för kurser som
innebär en specialisering i ämnet. De nationella breddnings- och
specialiseringskurserna i matematik som finns i dag är inte nivåbestämda
på ett sätt som gör att de har kunnat omfattas av bestämmelserna om
meritpoäng. I samband med gymnasiereformen skapas dock en
specialiseringskurs som är nivåbestämd och som bygger på kursen
Matematik 4. Även denna kurs bör ge en halv (0,5) meritpoäng. Detta
innebär också att de elever som går på de spetsutbildningar som
regeringen beslutat om med inriktning mot matematik och
naturvetenskap kan få poäng för sådana kurser i matematik.
Antalet meritpoäng f or kurser i matematik bör öka

Enligt nuvarande bestämmelser kan en sökande tillgodoräknas högst en
(1,0) meritpoäng för kurser i matematik. Ovan redogörs för skälen för
förslaget att Matematik 5 bör ge en (1,0) meritpoäng. En
specialiseringskurs i matematik som bygger på kursen Matematik 4 och
som därför kan sägas ligga på samma nivå som Matematik 5 bör ges en
halv (0,5) meritpoäng. För att den ska bli mer attraktiv finns det därför
skäl att öka det totala antalet meritpoäng som en sökande kan
tillgodoräknas för kurser i matematik. Således bör en sökande kunna
tillgodoräknas högst en och en halv (1,5) meritpoäng för kurser i
matematik. Detta innebär också att det blir attraktivt för elever på andra
program att läsa flera kurser i matematik.
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Sannolikt kommer såväl Matematik 5 som specialiseringskursen främst
att väljas av elever på naturvetenskapsprogrammet och i vissa fall av
elever på teknikprogrammet. Till de utbildningar som dessa program
förbereder för är det särskilt angeläget med ytterligare fördjupning i
matematik.
Det är i sammanhanget viktigt att betona att en ökning av det maximala
antalet meritpoäng som en sökande kan tillgodoräknas för kurser i
matematik kommer att innebära att vissa elever uppnår maximalt antal
meritpoäng utan att ha läst Moderna språk steg 3. En av intentionerna
med införandet av meritpoäng var att uppmuntra elever i gymnasieskolan
till studier i språk. Om det är möjligt att nå maximalt antal meritpoäng
utan att tillgodoräknas meritpoäng för kurser i moderna språk finns en
risk att elever väljer bort fördjupning i ämnet. Det finns trots detta skäl
att justera det maximala antalet meritpoäng för kurser i matematik.
Redan i dag gör områdeskurserna i vissa fall det möjligt för en sökande
att uppnå maximalt antal meritpoäng utan att ha läst Moderna språk
steg 3. Dessutom kommer det för många elever att krävas en betydande
fördjupning i matematik för att uppnå en och en halv (1,5) meritpoäng.
Detta bedöms inte i någon stor utsträckning påverka elevernas språkval.
Upp till tre kurser i matematik utöver behörighetskraven hör ge meritpoäng
Samtliga elever oavsett program bör kunna få en och en halv poäng (1,5)
för kurser i matematik. Ämnet matematik är av stor relevans för
högskoleutbildning generellt och även elever på andra program än
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet bör uppmuntras att
fördjupa sig ytterligare i ämnet. Därför bör bestämmelserna ändras så att
även tre kurser i matematik över behörighetskraven ska kunna ge en halv
(0,5) meritpoäng vardera. På så sätt kan även elever på andra program
tillgodoräknas en och en halv (1,5) meritpoäng för kurser i matematik
trots att de kanske inte läser den mest avancerade kursen.
Inga förändringar f or sökande med slutbetyg

När det gäller sökande med slutbetyg från den nuvarande gymnasieskolan bör de nuvarande bestämmelserna så långt det är möjligt tillämpas
även i fortsättningen. De elever som berörs har lagt upp sin gymnasieutbildning utifrån de bestämmelser som gäller för närvarande.
Skärpningen av kraven för grundläggande behörighet för gymnasieexamen innebär inte någon skillnad, eftersom kravet på godkänt betyg i
matematik motsvarar det krav på godkänt betyg i kärnämneskursen i
matematik som krävs från hösten 2010.
Det har funnits skäl att överväga huruvida elever med slutbetyg från den
nuvarande gymnasieskolan ska ges möjlighet att tillgodoräkna sig ett
kompletterat betyg i Matematik 5 eller inte. Syftet med att inte tillåta
detta skulle vara att undvika oönskade strategier från elevernas sida. Den
vinst som en sökande skulle göra genom att komplettera Matematik 5
måste dock beaktas i förhållande till att eleven med kompletterade betyg
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hamnar i en urvalsgrupp där konkurrensen om platserna sannolikt är
hårdare. Därför finns det inte tillräckliga skäl att införa en begränsning i
fråga om kompletteringar. Elever med slutbetyg från den nuvarande
gymnasieskolan som i efterhand kompletterar i nya kurser bör således
kunna tillgodoräknas meritpoäng enligt de nya bestämmelserna.
Utifrån förslaget att specialiseringskursen i matematik bör ge
meritpoäng har det också funnits skäl att överväga om också de
nuvarande breddnings- och specialiseringskurserna bör ge meritpoäng.
Det skulle självfallet vara angeläget att särskilt uppmuntra elever på
nuvarande naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet att
ytterligare bredda och specialisera sina kunskaper i matematik. Dessa
kurser (Matematik breddning och Matematik diskret) bygger på kursen
Matematik C. Behörighetskraven för högskoleutbildningar där dessa
kurser skulle vara önskvärda innefattar dock i regel Matematik D eller E.
Givet regeringens intentioner med införandet av meritpoäng är det inte
möjligt att kurser på en lägre nivå än vad som krävs för behörighet skulle
kunna ge meritpoäng.
2.4.6 Meritpoäng för kurser i ämnet moderna språk

Förslag: För sökande med gymnasieexamen bör kursen Moderna
språk steg 4 ge en (1,0) meritpoäng.
Skälen för förslaget: Incitamenten för en elev att fördjupa sig i moderna
språk, engelska eller matematik bör vara lika starka. Särskilt på
gymnasieprogram där elevens utrymme för egna val är begränsat är det
viktigt att investeringen i en meritkurs ger samma avkastning oavsett
vilket ämne det är fråga om. Det finns annars en uppenbar risk att elever
väljer bort den kurs eller de kurser som inte ger lika mycket betalt som
andra kurser.
Ovan beskrivs att en elev på naturvetenskapsprogrammet som avser att
söka till läkarutbildningen måste ta allt valbart utrymme i både
programfördjupningen och individuellt val i anspråk för att kunna få
maximalt antal meritpoäng om inga förändringar görs i bestämmelserna.
Utan ytterligare justeringar än i fråga om matematik och engelska skulle
konsekvenserna bli att incitamenten för en elev att fördjupa sig i
moderna språk försvagades. En elev på naturvetenskapsprogrammet får,
förutsatt att han eller hon fortsätter att läsa ett modernt språk från den
obligatoriska skolan, en halv (0,5) meritpoäng för detta eftersom en kurs
i moderna språk ingår i programmet. Om Engelska 7 och Matematik 5
ger en (1,0) meritpoäng vardera, tar maximalt antal meritpoäng
200 gymnasiepoäng i anspråk och det finns inga incitament för eleven att
ytterligare fördjupa sig i språk. Med nuvarande bestämmelser skulle
Moderna språk med samma värde i meritpoäng som någon av
ovanstående kurser ta 200 gymnasiepoäng i anspråk. Om Moderna språk
steg 4 i stället tillmäts samma värde som Engelska 7 och Matematik 5,
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blir incitamenten för dessa tre kurser lika starka. En elev på
naturvetenskapsprogrammet som avser att söka en utbildning där den
näst högsta kursen i matematik krävs för behörighet skulle därmed inte
uppmuntras att välja t.ex. Engelska 7 framför Moderna språk steg 4.
Med anledning av detta bör Moderna språk steg 4 ge en (1,0)
meritpoäng, men det maximala antalet meritpoäng som en sökande kan
tillgodoräknas för kurser i moderna språk bör fortfarande vara en och en
halv (1,5). Mot detta förslag kan invändas att incitamenten att läsa
Moderna språk steg 5 försvagas om det för en elev är tillräckligt att läsa
steg 3 och 4 för att kunna tillgodoräknas maximalt antal meritpoäng för
moderna språk. Detta stämmer i vissa fall men innebär ändå att
incitamenten för fördjupning i moderna språk finns kvar.

3. Slutsatser

Förslagen om meritpoäng för områdeskurser, engelska, matematik och
moderna språk bör ses som en helhet. Det finns starka skäl att begränsa
antalet kurser som ges ett särskilt värde vid urval, inte minst för att
begränsa den indirekta styrningen av skolhuvudmännen. Vidare är det
valbara utrymmet på de flesta högskoleförberedande program inte
särskilt stort. Givet detta faktum är det inte möjligt att värna elevernas
möjlighet att som individuellt val läsa t.ex. estetiska ämnen och samtidigt
uppmuntra eleverna att ta allt utrymme i anspråk för att få maximalt
antal meritpoäng. Förslagen att Engelska 7 och Matematik 5 bör ge en
(1,0) meritpoäng vardera innebär att det individuella valet fredas, men
för att detta inte ska innebära att elever helt väljer bort moderna språk
bör också Moderna språk steg 4 ge en (1,0) meritpoäng.
Förslagen innebär även att det är möjligt att få maximalt antal
meritpoäng genom fördjupning i engelska och matematik. Detta innebär
i sin tur att en elev inte är beroende av att i gymnasieskolan fortsätta läsa
ett språk som vederbörande har läst i grundskolan. Språkvalet i
grundskolan kommer alltså inte att vara avgörande för möjligheten att
uppnå maximalt antal meritpoäng.
Sammantaget innebär förslagen i promemorian att systemet med
meritpoäng förenklas och blir tydligare. Icke desto mindre kommer
gymnasieelevernas val, precis som i nuläget, att ha betydelse för deras
möjligheter till högskoleutbildning. Sannolikt kommer det även
fortsättningsvis att finnas behov av en god studie- och yrkesvägledning.
Regeringens förtydligande i 2 kap. 29 § skollagen (2010:800) av
bestämmelserna om tillgång till studie- och yrkesvägledning i
kombination med uppdraget till Statens skolinspektion i regleringsbrevet
för budgetåret 2011 att redovisa elevernas tillgång till studie- och
yrkesvägledning torde bidra till att tillgodose detta behov.
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Ärende: Remiss på betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga
betyg (SOU 2010:96)
Sammanfattning av ärendet
Region Gotland har givits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat betänkande.
Remissvar har utarbetats i samverkan mellan BUF och GVF. Remissvaret ska vara
Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 9 maj 2011.
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet, särskilt vad gäller
kostnadsberäkningar och uppskattningar av antalet betyg som kan komma att bli
omprövade.
Förslag om att ge elever möjlighet att kunna överklaga betyg aktualiserades av
Skollagskommittén (SOU 2001:121). De starkaste motiven till förslaget är att
betygssättning är myndighetsutövning och att myndighetsbeslut av rättssäkerhetsskäl
ska kunna överklagas.
Utredningens uppdrag har varit att utreda och föreslå hur en rätt för elever att få sina
betyg omprövade kan införas i skolväsendet för barn och ungdom och vuxna där
betyg sätts.
I den nya skollagen (2010:800) har en bestämmelse införts som innebär att den lärare
som har satt ett betyg ska ändra betyget om det är uppenbart oriktigt och om det kan
ske snabbt och enkelt. För att stärka elevens rättssäkerhet föreslår utredningen att en
elev som inte fått sitt betyg ändrat av läraren även ska kunna få betyget omprövat av
rektorn.
Synpunkter från Region Gotland

3.2 Rektorns omprövning av lärares betygssättning

Utredningens förslag: En elev som har begärt omprövning av ett betyg ska kunna få

det omprövat av rektorn om läraren inte ändrar betyget.
Om rektorn bedömer att betyget är oriktigt ska ett nytt betyg sättas av denne. I annat fall
kvarstår det ursprungliga betyget. Ett nytt betyg kan dock inte bli lägre än det satta betyget.
Region Gotland avstyrker förslaget med följande motiveringar.
Bestämmelser i den nya skollagen (2010:800) innebär att förutsättningar för
ökad likvärdighet och rättssäkerhet stärkts. Rektorn ges ett övergripande ansvar
för skolans pedagogiska verksamhet där bedömning och betygssättning utgör
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viktiga delar. Elevers rätt till information om på vilka grunder betyg sätts
stärks. I 3 kap. 4§ utökas lärares rättigheter och skyldigheter att ändra ett betyg
om betyget är uppenbart oriktigt och om det kan ske snabbt och enkelt.
Rätt att pröva för betyg finns inskriven i skollagen vilket ger elever en
ytterligare möjlighet att pröva för ett högre betyg.
Region Gotlands uppfattning är att effekterna av dessa lagändringar ska
utvärderas innan en generell rättighet att begära omprövning av betyg införs.
Motivet till ställningstagandet är att en sådan generell rättighet kan komma att
medföra betydande negativa konsekvenser på undervisningen, former för
prövning av elevers kunskaper, administration och dokumentation. Negativa
konsekvenser som verkar i en annan riktning än vad som är önskvärt och som
styrdokumenten anger.
De konkreta farhågor som är förknippade med ett genomförande av
utredningens förslag är bland annat.
-

Risk att läraruppdraget får en förskjutning från elevers lärande till
dokumentation och stereotypa formkrav.
Risk att enkla, mätbara och lätt jämförbara kunskaper överbetonas.
Risk för fler skriftliga prov och bedömningsmodeller.
Ökade kostnader för huvudmannen.
Risk att elever använder rätten att överklaga betyg utan att sakliga
grunder för en ändring av betyget föreligger.

Enligt läroplanerna ska läraren vid betygssättningen:
(nedan citeras Lpf 94)
• Utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande
till kraven i kursplanen,
• Beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än
genom den aktuella undervisningen,
• Beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och
• Göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela
kursen.
(nedan citeras Lgr 11)
• Vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevernas
kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en
allsidig bedömning av dessa kunskaper.
Region Gotlands uppfattning är att samtliga dessa kvalitéer inte kan fångas och
redovisas i skriftlig dokumentation.
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Utredningens förslag: Lärares skyldighet att dokumentera elevers kunskaper som har

betydelse för betygssättningen förtydligas. Betygsunderlaget ska sparas minst sex månader
från det betyget sattes.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om dokumentation
för betygssättning.
Region Gotland menar att det kan finnas skäl att förtydliga kraven på
dokumentation trots uppfattningen att en rättighet att få ett betyg omprövat
avstyrks. Motivet till ställningstagandet är att ett förtydligande skulle kunna
vara ett verktyg i strävan att nå ökad likvärdighet i betygssättningen.
Någon reglering hur länge underlaget ska sparas är inte nödvändig.
Skolverket är den myndighet som är lämplig för uppdraget.

Utredningens förslag: Det som i skollagen (2010:800) benämns prövning ska

benämnas särskild prövning. Förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning ska även
avse särskild prövning inom fristående skolor. Avgiften som får tas ut för särskild prövning
ska höjas till högst 600 kronor.

Region Gotland tillstyrker förslagen avseende namnändring till särskild
prövning och att fristående skolor ges rätt att ta ut avgift för prövning.
Beträffande förslaget om höjning av avgiften från högst 500 till högst 600
kronor kan den tillstyrkas om utredningens förslag om översyn av beloppet
genomförs i syfte att upprätthålla KPI.
Bedömningen är att en prövning i Region Gotland genomsnittligt kostar 2000
kronor. Att som utredningen gör betrakta avgiften som en inkomstförstärkning
är därför felaktig. Motivet till att en skälig avgift är nödvändig är att
prövningsinstrumentet av de studerande ska användas efter övervägande och
behov.
Om avgiften tas bort ska kommunsektorn kompenseras av staten.

Utredningens förslag: Ett systematiskt kvalitetsarbete bör bidra till att stärka
rättssäkerheten i betygssättningen…..

Utredningens förslag i denna del innebär ingen författningsmässig förändring
och det föreslås inte heller av utredningen. Redan nu finns krav på
huvudmännen att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Rektorn har ett
övergripande ansvar för undervisningen och för verksamheten i stort vilket
inkluderar bedömning och betygssättning.
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Utredningens förslag: Konsekvenserna av förslagen beror på flera osäkra parametrar.
Den ekonomiska konsekvensanalysen ska därför ses som ett underlag för diskussion om
möjliga ramar för kostnaderna. Om förslagen genomförs kommer det att innebära vissa
kostnadsökningar för skolhuvudmännen. Omfattningen av dessa blir av naturliga skäl
utomordentligt svåra att uppskatta. Utredningen bedömer att med skattade volymer av
omprövningar kan kostnadsökningarna komma att ligga mellan 200 och 300 miljoner
kronor.

Region Gotland delar utredningens uppfattning att det är utomordentligt svårt
att uppskatta kostnaderna för reformen. Vi har övervägt att ställa frågor till
eleverna (inom gymnasieskolan) för att få en bild över i vilken utsträckning
de känner sig missnöjda med betygssättningen och i vilken grad de skulle ta
vara på möjligheten att begära omprövning av betyg om en sådan möjlighet
fanns. Frågorna har inte ställts då vi bedömt att de skulle vara ledande och inte
ge en korrekt bild.
I stället har några gymnasierektorer fått berätta om sina erfarenheter av
kontakter med elever som känt sig missnöjda med betygssättningen och
kontaktat rektorn av detta skäl. Inte heller denna bild torde vara korrekt
eftersom möjligheten att få ett annat betyg på andra grunder än rättelse av
betyg ännu inte finns i regelverket.
Rektorerna uppskattning är att 3-5% av eleverna vänt sig till rektorn och att
antalet betyg som varit ifrågasatta uppgår till mindre än 1% av satta betyg
under ett läsår. Frekvensen är högre i årskurs 3 och lägre i årskurs 1 och 2.
Däremot gör rektorerna bedömningen att antalet betyg för vilka elever skulle
begära omprövning skulle vara högre än 1% om möjligheten fanns.
Utredningens antagande om en kostnad på 600 kronor per ”omprövat betyg”
kan vara realistisk under förutsättning att betygssättningen enbart ska grundas
på skriftlig dokumentation. Denna begränsning strider dock mot grunderna för
hur betyg skall sättas vilket Region Gotland tidigare påpekat.
Rektorns arbetsinsats på 15 minuter för varje ”omprövat betyg” är kraftigt
underskattat. Det kommer att åtgå väsentligt mer tid att få kontakt med en
lärare, göra överenskommelser och ha möten för avrapportering, rutiner kring
ändring av betyg mm.
Den viktigaste och mest genomgripande skillnaden i tidsåtgång mot idag är de
krav på dokumentation som blir nödvändiga för att säkerställa någon form av
kvalitet i reformen. Lärare är redan idag överhopade med dokumentationskrav
och utredningen beaktar endast den tid som åtgår för de elever som begär
omprövning av betyg. Dokumentationskraven gäller för samtliga elever och för
samtliga 7 miljoner betyg per år som utredningen prognostiserat.
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Hur det kommer att se ut på grundskolan är omöjligt att i dagsläget få en tydlig
bild av. Vår uppfattning är att det som ovan beskrivits från gymnasieskolan när
det gäller kostnader per omprövat betyg också gäller för grundskolan. Dock
torde omfattningen av omprövningar inte bli lika omfattande på grundskolan
som på gymnasiet.
Region Gotland underkänner helt utredningens beräkningar av konsekvenser
för lärares och rektorers arbete och de ekonomiska konsekvenser som följer av
ett genomförande av utredningens förslag.

Beslutet ska expedieras till:
KS
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Remiss

REGERINGSKANSLIET

2011-02-04

Utbildningsdepartementet

U2011/213/S

REGION GOTLAND

2011 -02-10

Remiss - Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:96)

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Riktiga
betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:96).
Remissvaren ska ha inkommit till Utbildningsdepartementet senast
den 9 maj 2011. Svaren bör lämnas både i pappersform och per e-post till
registrator@education.ministry.se.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet, särskilt vad gäller kostnadsberäkningar och
uppskattningen av antalet betyg som kan komma att bli omprövade.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att i svaret ge besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.

i

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
publikation om att svara på remisser. Publikationen kan beställas från
Regeringskansliet, Information Rosenbad, 103 33 Stockholm eller
hämtas från nätet: www.regeringen.se.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-4051000

Besöksadress
Drottninggatan 16

Telefax
08-21 68 13

E-post: registrator@education.ministry.se
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Remissinstanser:
1. Riksdagens ombudsmän
2. Kammarrätten i Stockholm
3. Förvaltningsrätten i Stockholm
4. Statens institutionsstyrelse
5. Myndigheten för handikappolitisk samordning
6. Barnombudsmannen
7. Ekonomistyrningsverket
8. Statskontoret
9. Statens skolverk
10. Statens skolinspektion
11. Specialpedagogiska skolmyndigheten
12. Sameskolstyrelsen
13. Skolväsendets överklagandenämnd
14. Ungdomsstyrelsen
15. Myndigheten för yrkeshögskolan
16. Högskoleverket
17. Verket för högskoleservice
18. Överklagandenämnden för högskolan
19. Uppsalauniversitet
20. Stockholms universitet
21. Umeå universitet
22. Linnéuniversitetet
23. Högskolan Dalarna
24. Högskolan i Halmstad
25. Malmö högskola
26. Mälardalens högskola
27. Sametinget
28. Regelrådet
29. Diskrimineringsombudsmannen
30. Arbetsmiljöverket
31. Arvidsjaurs kommun
32. Emmaboda kommun
33. Filipstads kommun
34. Gotlands kommun
35. Göteborgs kommun
36. Halmstads kommun
37. Järfälla kommun
38. Karlshamns kommun
39. Katrineholms kommun
40. Kiruna kommun
41. Kumla kommun
42. Lomma kommun
43. Malmö kommun
44. Mora kommun
45. Mullsjö kommun
46. Mölndals kommun
47. Norrköpings kommun
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48. Ockelbo kommun
49. Pajala kommun
50. Partille kommun
51. Perstorps kommun
52. Skinnskattebergs kommun
53. Skellefteå kommun
54. Stockholms kommun
55. Strömsunds kommun
56. Sundbybergs kommun
57. Tingsryds kommun
58. Uppsala kommun
59. Värnamo kommun
60. Ange kommun
61. Dalarnas läns landsting
62. Jämtlands läns landsting
63. Norrbottens läns landsting
64. Södermanlands läns landsting
65. Västra Götalands läns landsting
66. Barnens Rätt i Samhället
67. Friskolornas Riksförbund
68. Föräldraalliansen Sverige
69. Handikappförbunden
70. Hörselskadades Riksförbund
71. Landsorganisationen i Sverige
72. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
73. Lika, Unika Federationen mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
74. Dyslexiförbundet FMLS
75. Lärarförbundet
76. Lärarnas Riksförbund
77. Riksförbundet Hem och Skola
78. Rädda Barnen
79. Svenska Dyslexiföreningen
80. Sveriges elevråd
81. Sveriges Elevråds Centralorganisation
82. Sveriges förenade studentkårer
83. Sveriges Kommuner och Landsting
84. Svenska Kommunalarbetareförbundet
85. Svenskt Näringsliv
86. Sveriges Akademikers Centralorganisation
87. Sveriges Skolledarförbund
88. Sveriges vägledarförening
89. Synskadades Riksförbund
90. Vuxenutbildning i samverkan
91. Tjänstemännens Centralorganisation
92. Waldorfskolefederationen
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Claes Mårtensson
Rättschef

Kopia till
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm
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Datum 2011-04-04
Handläggare Alf Nilsson

Regionsstyrelsen

Ärende: Medel till idrottsgymnasiet från Gotlands idrottsförbund

§ GVN 36/2011

Gotlands idrottsförbund (GI) har till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) inkommit med en begäran om förstärkt instruktörsbidrag motsvarande
86 tkr (se bilagor). Instruktörsbidraget som är på 514 tkr är ett från
regionstyrelsen öronmärkt bidrag som GVN hittills inte påverkat genom att
tillföra medel från andra verksamheter. Med anledning av detta anser GVN att
GI:s ansökan om utökat instruktörsbidrag bör riktas direkt till regionstyrelsen.
Med tanke på de nya förutsättningar som GI redovisar och att
instruktörsbidraget inte skrivits upp sedan 1999-2000 anser nämnden att GI:s
begäran om en höjning av instruktörsbidraget med 86 tkr är skäligt.

Per Edman
Ordförande

Alf Nilsson
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning

Besöksadress Regementsgatan 6
Postadress SE–621 81 Visby
Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl
E-post registrator-gvf@gotland.se

Webbplats www.gotland.se/gvf
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Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnden

Kompl. handlingar till ansökan om medel idrottsgymnasiet
Gotlands Idrottsförbund bifogar härmed kompletterande handlingar till
tidigare insänd ansökan om utökade resurser till idrottsgymnasieverksamheten under en övergångsperiod.
GI bifogar här tre olika budgetförslag för idrottsgymnasieverksamheten
inför de tre kommande läsåren vilka visar på utfall i övergångsperioden
från det nuvarande systemet och in i det nya med NIU och ”lokal profil”.
I detta förslag ligger även Ledargymnasiet med på inrådan av
stabschefen och arbetsgruppens möte i går. Dessa medel har tidigare
inte gått tillsammans med övriga idrottsgymnasiemedel.
I bifogade budgetar så finns ännu osäkerheten om elever från alla
idrotter ansöker till lokal profil. I dag har vi bara helt klart för oss
ansökningarna för NIU.
Med vänlig hälsning
GOTLANDS IDROTTSFÖRBUND

Patrik Oscarsson
Idrottschef

Bilaga D1 GVN 2011-03-23
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Budget Idrottsgymnasiet - Gotland läsåret 2011-2012
2011-03-08

OBS! Utkast
Kvarvarande elever
Idrott

Friidrott
Fotboll
Golf
Innebandy
Ishockey
Orientering
Ridsport
Skyttesport
Badminton
Fäktning

Elever åk 2

1
3
0
2

Elever åk 3

Elever åk 2-3

ht-11

vt-12

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

0

4

7
8

1
13
1
9
12

0
1
1
0
0

1
1
0
1
2

1
2
1
1
2

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

12

31

43

150 000

150 000

10

1

2011-2012
65 000
SDF/IF
480 000
Fysträning
40 000
Mtrl m.m.
15 000

GI samordn.

600 000

514 000

Från ledningskontoret

-86 000
Fysträning 2011-2012 (2 grp)

300 000

IGG

mån fm

3 tim/v

20 000

NIU

ons em/fm

1,5 tim/v

20 000

40 000

NIU
Idrott

Fotboll
Ridsport
Tyngdlyftning

Elever åk 1

12 till 18
4

1

ht -11

vt -12

20 000
20 000
20 000

20 000
20 000
20 000

60 000

60 000

300 000
120 000
60 000
480 000

Totalt behov Ledargymn
IGG

-70 000
-86 000
-156 000

120 000
Lokal Idrottsprofil
Idrott

Elever åk 1

ht -11

vt -12

Ishockey

8 till 10

5 000

5 000

Simning

5

15 000

15 000

5 000
5 000

5 000
5 000

30 000

30 000

Innebandy?
Orientering?

Lokal Ledarprofil
Elever åk 1
5?

ht -11
35 000

vt -12
35 000
70 000

60 000
? = vi vet ej förrän 31/3 när ansökningstiden gått ut
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