Nämnd, onsdag 22 juni 2011
Kallelse, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
Vid förhinder v g kontakta Helena Wottle 0498-269444, e-post: helena.wottle@gotland.se
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–
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Riktlinjer och vägledning vid
kommunikation
Inledning
Alla förvaltningar har på sina nämnders uppdrag ansvar för
att rätt och tillräcklig kommunikation skapas för den målgrupp som verksamheten vänder sig till. Region Gotlands
övergripande kommunikationspolicy, som beskriver de
långsiktiga målen för den interna och externa kommunikationen, fastslår dessutom att: ”… för att kommunikationspolicyns mål ska kunna realiseras krävs bl.a. att kommunikationsplaner upprättas i varje förvaltning där de målgrupper och kanaler som varje förvaltningen prioriterar i sin
kommunikation lyfts fram.” Policyn anger också att kommunens förvaltningar kan komplettera den övergripande
policyn med förvaltningsspecifika målsättningar och riktlinjer, om behov finns.

Varför en kommunikationsstrategi?
Informationsperspektivet ska finnas med i gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens styrdokument samt i det
dagliga arbetet i förvaltningens verksamheter. Förvaltningens kommunikationsstrategi och plan klargör målen och
principer för vår kommunikation. Den innehåller också förvaltningsspecifika riktlinjer som är ett komplement till regionens övergripande kommunikationspolicy, riktlinjerna för
interna och externa webbplatser samt riktlinjerna för sociala
medier i tjänsten. Kommunikationsstrategins riktlinjer ska
bl.a. ge konkret vägledning i vilka kommunikationsinsatser
som ska ligga i fokus under de kommande åren samt hur vi
ska använda olika kanaler för vår kommunikation.

Vad vill vi åstadkomma?
Förvaltningens kommunikation ska bidra till att de övergripande målen och verksamhetsidén för Region Gotland och
förvaltningen förverkligas i enlighet med Vision 2025, de
balanserade styrkorten samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens strategiska plan och budget.
Kommunikationen ska stödja vårt uppdrag att:
· få fler att studera och höja den generella utbildningsnivån
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på Gotland
· få fler studerande att nå de nationella målen
· marknadsföra utbildningar som matchar regionens och
näringslivets behov
Kommunikationen ska också bidra till skapa förtroendefulla relationer och att öka verksamhetens konkurrenskraft
gentemot andra utbildningsaktörer. Den information vi förmedlar ska vara nyttoinriktad och anpassad efter den målgrupp vi vänder oss till.

Budskapet i vår strategiska kommunikation
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska förmedla att:
· Gotland är en bra plats att leva, studera och verka på
· Region Gotland har ett brett utbildningsutbud
· Region Gotlands gymnasie- och vuxenutbildningar håller
hög kvalitet och vi erbjuder en god lärandemiljö
· förvaltningen värnar om elever och medarbetare samt om
demokratiska principer, jämställdhet och mångfald
· utbildning är en viktig tillväxtfaktor som har avgörande
betydelse för det gotländska samhällets och våra medborgares fortsatta utveckling
· förvaltningen samarbetar tillsammans med andra aktörer som t.ex. olika samhällsinstitutioner, organisationer och
näringsliv för att skapa goda förutsättningar för detta

Vem ansvarar för kommunikationen?
Inom förvaltningen har vi ett gemensamt kommunikations- och informationsansvar enligt de principer som
Region Gotlands kommunikationspolicy fastslår. Varje chef
har kommunikationsansvar inom sitt verksamhetsområde
gentemot sin personal, sin chef och sina brukare. Chefer
ansvarar också för att den övergripande kommunikationspolicyn, den grafiska profilen och riktlinjerna för sociala
medier i tjänsten m.fl. tillämpas samt att intentioner i förvaltningens kommunikationsstrategi och plan följs. Alla
kommunikationsinsatser som planeras ska vara väl förankrade hos närmaste chef. Förvaltningens ledningsgrupp har
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ansvar för att informationsfrågorna ständigt hålls aktuella
och att viktig strategisk information förs över till de medarbetare som behöver få reda på denna för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.

Kontakten med massmedia
Massmediernas uppgift är bl.a. att granska offentlig verksamhet. Offentlighetsprincipen och andra regler och lagarställer krav på öppenhet och insyn. Gotlands medborgare
ska få en rättvis bild av förvaltningens olika verksamheter.
En sakligt korrekt och allsidig bevakning av vår verksamhet ligger i allas intresse. Därför är grundregeln vid kontakt med massmedia, liksom i all kommunikation, att vara
öppen, ärlig, aktiv och tillgänglig. Alla medarbetare har
rätt att uttala sig i medier, men också rätt att avstå. Kontakta din närmaste chef om media vill ha uppgifter, göra en
nyhetsartikel, ett inslag eller liknande. Det är viktigt att alla
fakta blir rätt, att inte sekretessbelagda uppgifter lämnas
ut, att skilja på när man företräder Region Gotland och förvaltningen och när man uttalar sina privata åsikter.

Sekretess och offentlighet
Alla som arbetar inom skolan och elevhälsovården omfattas
av bestämmelserna om tystnadsplikt i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär ett förbud
att röja uppgifter, oavsett om det sker muntligen, skriftligen eller genom att en allmän handling lämnas ut. Sekretessen är till för att skydda enskilda personers integritet och
omfattar inte alla verksamhetsområden. När någon begär
att en allmän handling ska lämnas ut måste vi i varje enskilt
fall pröva om det finns anledning att inte lämna ut den.
E-post brev och SMS i tjänsten som innehåller uppgifter om
ärenden kan betraktas som offentlig handling. Arbetsmaterial är inte offentlig. Dessutom finns regler om sekretess vid
fackliga förhandlingar och i personalsociala frågor.
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Kriskommunikation
Krissituationer är tillfällen när både berörda och andra i
särskilt hög grad efterfrågar information. Viktigt är att ledningen ger tydlig, tillräcklig och tillförlitlig information till
elever, föräldrar, skolpersonal och samarbetande instanser.
Frånvaro av information riskerar att öppna vägen för ryktesspridning och desinformation. Förvaltningens verksamheter har egna kriskommunikationsplaner med särskilda
riktlinjer kring hur intern och extern information ska hanteras. Dessa anger ansvarsfördelning och rutiner för kommunikationen vid extraordinära och allvarliga händelser.
En övergripande kriskommunikationsplan håller på att tas
fram för hela Region Gotland. Den kommer bl.a. att ange
hur informationsresurserna i samband med en allvarlig
eller extraordinär händelse ska organiseras. Tjänsteman i
beredskap (TIB) och regiondirektören är de funktioner som
kan aktivera planen.

Intern kommunikation
Den interna kommunikationen är ett strategiskt redskap
för att kunna styra, leda och samordna förvaltningen och
kommunikationen ska grunda sig på Region Gotlands värdegrund: delaktighet, omtanke och förtroende. En fungerande intern kommunikation är en förutsättning för fungerande arbetsplatser samt motiverade medarbetare och
chefer. Det ska finnas rutiner och kanaler för regelbunden
och tillgänglig information mellan chefer och medarbetare på varje arbetsplats. Inom förvaltningen används olika
forum för intern kommunikation. Viktiga är arbetsplatsträffarna, samverkansmöten, ledningsgruppens möten och
förvaltningsöverskridande nätverksmöten. Den interna
informationen ska alltid komma före den externa. De som
berörs ska få veta först. Kommunikationen ska vara tydlig
och direkt. Detta är särskilt viktigt i samband med beslut
som påverkar många medarbetare och speciellt vid förändringsprocesser. Vid tillfällen då förvaltningsledningen
av olika orsaker inte kan lämna viss information ska det
framgå varför liksom när information kan ges.

Målgrupper för intern kommunikation

E-post:

• medarbetare

Samtliga medarbetare nås via Region Gotlands e-postsystem Groupwise. Detta är förvaltningens centrala kanal för
att kunna nå alla medarbetare med förvaltningsspecifik
information och nyhetsutskick från förvaltningsledningen.
Eftersom e-post är det normala sättet att sprida skriftlig
information inom organisationen ansvarar alla medarbetare för att regelbundet kontrollera sin e-post samt följa
Region Gotlands riktlinjer kring netikett och e-postsignaturer.

• chefer/rektorer
• nämndledamöter

Extern kommunikation
Våra olika målgrupper ska få den information de behöver
för att kunna utvärdera våra utbildningar och förvaltningens arbete samt underlätta valen och planeringen kring
studier, yrke och framtid. Kommunikationsinsatserna ska
skapa förutsättningar för insyn och möjligheter till dialog
om vår verksamhet och de politiska beslut som styr den.

Målgrupper för extern kommunikation
• gymnasieelever och deras föräldrar
• vuxenstuderande (även presumtiva)
• medborgare
• förtroendevalda
• myndigheter
• branschorganisationer
• näringslivet (programråd)
• utbildningsarrangörer
• ideella föreningar och nätverk
• massmedia

Kommunikationskanaler
Lärplattform:
Lärplattformen är en av de kanaler vi använder vid kommunikation med våra elever. Lärplattformar är ett webbaserat
system med ett antal verktyg för kommunikation, planering,
undervisning, dokument- och informationshantering samt
interaktion. Både elever och lärare kan logga in i systemet.
Kanalen används också för att sprida ett regelbundet rektorsmeddelande till berörd personal och elever om sådant
som rör den egna verksamheten.
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Webb/internet:
Allt fler söker informationen via internet och förväntar sig
hitta information och svar på sina frågor via webben. Därför är det viktigt att förvaltningens hemsida:
www.gotland.se/gvf, har en övergripande, samordnad,
korrekt, aktuell, begriplig och nyttoinriktad information
som är lätt att hitta. För de verksamheter inom förvaltningen som i nuläget har webbplatser utanför gotland.se
gäller samma principer, t.ex. Komvux, folkhögskolan och
de kommunala gymnasieskolorna. Förvaltningens centrala
webbplats på gotland.se är vår självklara kanal för nyheter
om och från verksamheterna.
Webbsidorna om nämndens arbete, med start på:
www.gotland.se/gvn, ska ge god insyn i vilka de förtroendevalda är, aktuella ärenden och politiska beslut som tas.
Region Gotlands intranät: http://insidan.gotland.se, ska på
sikt vara samlingsplatsen för övergripande intern förvaltningsinformation.
Webbplatsen Dexter används inom gymnasieskolan för att
ge elever och vårdnadshavare information om schema, studieplaner, frånvaro och klasslistor. Dexter används dessutom för att göra ansökan till gymnasieskolan och omval.
Antagningsresultatet presenteras också på webbplatsen
när den är klar.

SMS och TV-monitorer
SMS och TV-monitorer är kanaler för snabba meddelanden
om t.ex. schemaförändringar inom gymnasieskolan och
vuxenutbildningen.

Riktlinjer och vägledning vid kommunikation
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Sociala medier:
Sociala medier är internetbaserade mötesplatser där
användare kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra. De här kanalerna ger
oss möjlighet att finnas där våra medborgare och målgrupper finns, att svara på frågor, skapa dialog och engagemang kring vår utbildningsverksamhet samt möjlighet att marknadsföra den. Samtidigt är de här kanalerna
krävande både när det gäller att ha resurser samt kunskaper om juridik och myndighetsutövning. Särskilt viktigt att
tänka på i användandet av sociala medier i tjänsten är t.ex:
personuppgiftslagens tillämpning, offentlighetsprincipen
i digitala miljöer, serviceskyldigheten och upphovsrätten.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen följer vi Region Gotlands övergripande riktlinjer kring användandet av sociala medier i tjänsten. Denna anger bl.a. att
det ska finnas ett uppdrag från förvaltningschefen för att
en medarbetare ska få skapa konton och/eller använda
sociala medier i tjänsten. När ett konto/kanal öppnas ska
detta anmälas in till ledningskontoret som har upprättat
en förteckning över de sociala medier som Region Gotland ansvarar över. Det ska tydligt framgå att Region Gotland är avsändare och i relevanta fall vilken verksamhet
sidan representerar. En ansvarig utgivare ska utses som håller uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka
kränkande personuppgifter osv.
Pressmeddelanden:
Pressmeddelanden skickas ut när vi vill uppmärksamma
massmedia på viktiga aktuella händelser och nyheter inom
förvaltningens verksamhetsområde samt politiska beslut
som rör allmänheten och våra målgrupper. Grafiskt framtagen pressmeddelandemall ska användas. Pressmeddelanden från förvaltningen skickas via speciell e-postbrevlåda
avsedd för detta. Närmaste chef ska känna till innehållet i
ett pressmeddelande och haft möjlighet att komma med
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synpunkter på detta, innan det skickas ut. När pressmeddelandet mailas ut ska texten bifogas som pdf och också klippas ut och ligga direkt i e-postbrevet. Viktigt är att korrekta
kontaktuppgifter finns med. Kopia ska skickas till närmaste
chef, informatör och förvaltningschef samt Region Gotlands webbredaktör: redaktion@gotland.se. Presskonferenser arrangeras bara i särskilda fall.

Annonsering och trycksaker:
Det ska klart och tydligt framgå att Region Gotland samt
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är avsändare när vi kommunicerar via annonser och trycksaker.
Inom förvaltningen följer vi riktlinjerna i den grafiska profilen när det gäller logotyp, typsnitt, färger, grafiskt element
osv. Den som beställer annonser eller trycksaker ansvarar
för att hämta in ett färdigt korrektur som ska godkännas
innan tryck. Vi tillämpar köp enligt de ramavtal som Region
Gotlands gjort med underleverantörer beträffande exempelvis reklambyråtjänster, distribution, foto och tryck.

Uppföljning och utvärdering av våra kommunikationsinsatser
Vi följer upp de undersökningar och jämförelser som görs
av olika nätverk och organisationer kring exempelvis informationsinnehållet på våra hemsidor. Bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting som undersöker informationen på kommunernas hemsidor utifrån kriterier som t.ex. tillgänglighet
och demokrati i Kommunkompassen. Förvaltningen följer
också upp besöksstatistiken för våra sidor på www.gotland.
se. I våra brukarundersökningar ska informationsperspektivet finnas med så att vi kan utvärdera om våra målgrupper
har fått tillräcklig och användbar information om vår verksamhet och utbildningsutbud samt om valet av kanal fungerat för att nå fram till den aktuella målgruppen.

Kommunikationsplan och
fokusområden 2011-2012
Följande områden och/eller målgrupper ska få särskilt
fokus i våra insatser under åren 2011-2012.
Grafisk profil
Den nya grafiska profilen för Region Gotland ska implementeras på förvaltningsnivå. I samband med namnbytet från Gotlands kommun till Region Gotland vid årsskiftet 2010-11 infördes också en ny grafisk profil med riktlinjer
kring logotyp, typsnitt, färger, dekorelement. Ledningskontoret har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att implementera dessa riktlinjer. Det ska bland regionens medarbetare finnas allmän kännedom om den nya och gemensamma grafiska profilen samt var man hittar information
och mallar till brev, presentationer m.m. Det ska också finnas djupare kunskap om profilmanualens innehåll och regler hos särskilt berörda medarbetare som framställer och/
eller beställer annonser, trycksaker, skyltar, profilprodukter,
arbetskläder, skoltröjor, webbsidor, sociala medier osv.

Gymnasieskolornas webbplatser och kommunikation
En utredning om möjligheten till en gemensam webblösning för samtliga kommunala gymnasieskolor pågår. Skolorna finns idag på separata webbplatser utanför regionens
centrala hemsida www.gotland.se. Målet är att kvalitetssäkra och samordna informationsinnehållet och strukturen,
styra upp den löpande resursanvändningen samt minska
den tekniska och personella sårbarheten.

Intern kommunikation
Rutinerna, formerna och kanalerna för den interna kommunikationen inom förvaltningen ska utvecklas på central
nivå för att ge våra medarbetare insyn i vad som är på gång
samt bredda verksamhetskunskapen och samhörigheten.
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Utveckling av lärplattform
Från hösten permanentas användningen av lärplattformen
It`s learning som pedagogiskt verksamhetssystem för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inledningsvis sätter
respektive rektor upp ambitionsnivån för sin skola när det
gäller vilka funktioner och verktyg som ska användas.

SMS
Under hösten 2011 ser förvaltningen över rutinerna och
formerna för närvarorapporteringen i gymnasieskolan. Bl.a.
hur SMS kan användas som kanal för detta.

GY2011
Informera elever (och deras föräldrar), lärare och skolpersonal om vad införandet av nya gymnasieskolan innebär liksom tillämpningen av nya skollagen.

VUX 2012
Informera berörda målgrupper om införandet av vuxenutbildningsreformen VUX 2012 och vad den innebär.

Marknadsföra utbildningar mot fastlandet
Riksrekryterande gymnasieutbildningar, folkhögskolans
utbildningar och yrkeshögskolan ska särskilt ska särskilt
marknadsföras mot studerande från andra regioner.

Projektet ”Istället för utanförskap”
Sprida information externt och internt om projektet, som
genomförs i samarbete med Finsam Gotland med preliminär start hösten 2011. Syftet är att utveckla stödet till målgruppen ungdomar i åldern 16 till 20 år som inte fullgjort
sin skolplikt och samtidigt utveckla formerna för det kommunala uppföljningsansvaret.

Riktlinjer och vägledning vid kommunikation
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Diarienr.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Datum 2011-06-07
Handläggare Jan Holmquist
Handlingstyp Tjänsteutlåtande

Ärende: Förändring av utbud inför slutintagning till
gymnasieskolan läsåret 2011/12
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut
Med hänvisning till nedanstående skrivning föreslår utbildningschefen nämnden
besluta:
•
•
•
•

Att ingen antagning sker på estetiska programmets inriktningar dans och
teater inför läsåret 2011/12 samt att inriktningarna avvecklas ur
gymnasieorganisationen.
Att platsantalet för inriktningarna musik fastställs till 22 och för
inriktningen bild- och formgivning till 10 inför antagningen till läsåret
2011/12.
Att förvaltningen får i uppdrag att intensifiera ansträngningarna att skapa
APL-platser till fastighetsinriktningen på VVS- och
fastighetsprogrammet.
Att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter och vilken
speciell kapacitet som kan ligga till grund för en ansökan om
spetsutbildning inom estetiska programmet.

Sammanfattning av ärendet
På grund av lågt sökintresse bland eleverna för inriktningarna dans och teater inom
estetiska programmet föreslås att inriktningarna dans och teater avvecklas i
gymnasieorganisationen. Utbildningschefen föreslår att antalet platser justeras enligt
följande:
Inriktning musik:
Inriktning bild- och formgivning

22 platser
10 platser

Förvaltningen föreslår att GVN ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om
spetsutbildning med riksintag som komplement till eller i samverkan med befintlig
spetsutbildning inom inriktningen estetik och media inför kommande
ansökningsomgång 2012-01-31.
CPG har meddelat att intresset för fastighetsinriktningen på VVS- och
fastighetsprogrammet är lågt med två sökande samt att det uppstår svårigheter att
motivera elever att läsa inriktningen som andrahandsval då utbildningsinnehållet
mellan inriktningarna skiljer. Ett annat och mer akut problem är att CPG har
svårigheter att anskaffa APL-platser till utbildningen utifrån aktuellt behov.
Utbildningschefen föreslår att arbetet att anskaffa APL-platser intensifieras med
särskilt fokus på samhällsbyggnadsförvaltningen och Gotlandshem.

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

GVN 2011-06-22 9/22

Webbplats www.gotland.se/gvf

1 (6)

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

GVN 2011-06-22 10/22

2 (6)

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Beslutsunderlag
• Ansökningssiffror för aktuella program och inriktningar.
• Ekonomisk sammanställning över tidigare beslutat utbud för estetiska
programmet.
• Sammanställning av investeringsbehov för dans/teater
• Underlag för driftskostnadsberäkningar för dans/teater
• Underlag för beräkning av lokalkostnad
Ärendet
Elever i årskurs 9 har inlämnat en preliminäransökan till antagningsenheten den 1
mars och den 11 maj var sista dag för omval. Ansökningsläget för inriktningarna inom
det estetiska programmet har förändrats enligt tabell på nästa sida.

ES, inriktning
Bild o formgivning
Dans
Estetik o media RI
Musik
Teater

Beh 1:a hand 11 maj Beh 1:a hand 1 mars
Differens
7
10
-3
2
5
-3
17
18
-1
24
22
+2
4
3
+1

För inriktningarna teater finns 3 obehöriga 1:a- handssökande medan ingen obehörig
elev har valt dans i 1:a hand.
Vid ledningsgruppens möte den 20 maj diskuterades ansökningsläget till
gymnasieskolan mot bakgrund av de förväntade ekonomiska förutsättningarna inför
2012 och utbildningschefen har beslutat att föreslå GVN tre förändringar av
gymnasieutbudet för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans från 2012 och
framåt. Förslaget innebär att antagning till inriktningarna dans och teater inom
estetiska programmet stoppas och att inriktningarna avvecklas samt att intagningen till
inriktningen fastighet inom VVS- och fastighetsprogrammet stoppas.
Skälet till förslagen är att det saknas ekonomiska förutsättningar att bedriva
utbildningarna med nuvarande organisation och med tanke på de fortsatta
elevminskningarna. Förvaltningen har beräknat att Gy 2011 fullt utbyggd och med den
bredd i utbildningsutbudet som för närvarande är beslutad innebär en ökad kostnad
på ca 3 mkr. Mot bakgrund av budgetberedningens förslag om en generell besparing
på 1% , att inga tilläggsäskanden för gymnasieskolan har beviljats och ytterst de
prognoser för den ekonomiska utvecklingen de kommande åren inom Region
Gotland, måste beslut fattas som innebär att utbildningar med lågt söktryck, och
därmed höga kostnader per elev, stängs.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Estetiska programmet
Förvaltningens förslag beträffande estetiska programmet är att inriktningarna bild- och
formgivning samt musik organiseras i en klass med 32 platser som fördelas med 22
platser inom musik och 10 platser inom bild- och formgivning.
Under förutsättning att förslaget genomförs beräknas följande besparingar kunna
uppnås för tre år, d.v.s. under den tid som beslutet påverkar förvaltningens ekonomi.
Beräkningarna bygger på de underlag som bifogas skrivelsen.

Antal elever:
Personalkostnader:
Driftskostnader
Kapitaltjänstkostnad:
Lokalkostnader 1:
Elevvård
Skolmåltider
Driftskostnad

6
2.000 tkr
750 tkr
130 tkr
1.083 tkr
27 tkr
56 tkr
4.046 tkr

Kostnad/elev och år 2

224.800 kr

Investeringar 2011-13:

185 tkr

(4.2 tjänster)
(avskr. 5 år, 4% internränta)
(1.497 kr/elev 2011)
(3.082 kr/elev 2011)

(underlag för ber. av kap.tj.kostnad)

Utöver ovanstående kostnader kan overheadkostnader läggas som normalt beräknas
per elev. I praktiken är overheadkostnaden per elev högre för ett litet program.
Utifrån aktuell sökbild görs bedömningen att det för tre elever kan bli aktuellt med
utbildning på fastlandet vilket innebär att interkommunal ersättning ska utgå till
anordnande kommun/fristående skola samt att inackorderingstillägg kan bli aktuellt
om ett kommunalt alternativ väljs. Kostnaden för de aktuella inriktningarna är enligt
riksprislistan 89.000 kr och inackorderingstillägg uppgår till 17.000 kr.
Årskostnaden per elev beräknas till 106 tkr och den totala kostnaden för tre elever
under tre år beräknas uppgå till 954 tkr. Detta kan jämföras med en totalt beräknad
driftskostnad för dans och teater i egen regi under tre år på 4.046 tkr vilket ger en
årskostnad per elev på 224.800 kr per år.
Förvaltningen föreslår vidare att GVN ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om
spetsutbildning med riksintag som komplement till eller i samverkan med befintlig
spetsutbildning inom inriktningen estetik och media inför kommande
ansökningsomgång 2012-01-31.

1
2

Beräkning enligt bilaga
Exkl. overheadkostnader
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VVS- och fastighetsprogrammet
Vid ledningsgruppens möte den 20 maj diskuterades även inriktningen fastighet inom
VVS- och fastighetsprogrammet. De problem som presenterades var dels att CPG har
haft stora svårigheter att anskaffa APL-platser till utbildningen samt att endast två
elever angivit inriktningen fastighet som önskad inriktning. Om 14 elever tas in på
programmet kommer fyra elever att få en annan inriktning än den önskade inför
årskurs 2.
Fastighetsinriktningen är en lämplig utbildningsform för elever inom PRIV och
yrkesintroduktion. Att inte ta vara på denna utbildning med dessa elever i åtanke vore
ett misslyckande.
Beträffande anskaffning av APL-platser bör det finnas utrymme inom Region Gotland
att tillhandahålla ett tillräckligt antal platser för ett årligt intag av 6 elever. SBF och
Gotlandshem är exempel på verksamheter där APL rimligen skulle kunna förläggas.
CPG har efterfrågat, men inte lyckats att tillskapa dessa platser.
Utbildningschefens förslag för att komma till rätta med de problem som beskrivs ovan
är att intensifiera arbetet med att anskaffa APL-platser till fastighetsinriktningen bland
annat genom att förvaltningen gör en formell framställning till berörda förvaltningar.
Jan Holmquist
Förvaltningschef
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Bilaga

Beräkning av lokalkostnad för inriktningarna dans och
teater
Inriktningarna utnyttjar lokaler i hus 73 (Filmgymnasiets lokaler) till ca 40% av
utbildningstiden och resterande 60% beräknas vara förlagda till F-huset. I hus
73 handlar det om danslokalen och ”black box” vilket utgör ca 40% av
lokalytan. Dans och teater kommer i princip att ensamma disponera dessa
lokaler
Hyreskostnaden för hus 73 är totalt 818 tkr per år. 40% av hyreskostnaden
innebär att 327 tkr per år belastar programmet.
I F-huset är avsikten att teater och dans ska samläsa kurserna med bild- och
formgivningsinriktningen. Ca 60% av utbildningstiden förläggs till F-huset.
Beräkningen av dessa inriktningars andel av kostnaden bygger på följande
utgångspunkter.
Program/inriktning
Naturvetenskapsprogrammet
Estetiska programmet /musik
Estetiska programmet / bild
ES, dans och teater
Övriga elevgrupper

Antal elever

212
70
35
6
80

Nyttjandegrad
100%
100%
100%
60%
30%

Den totala hyreskostnaden för F-huset uppgår till 5.2 mkr. Teater- och
dansinriktningarnas andel av hyreskostnaden uppgår till 1% med hänsyn tagen
till nyttjandegrad och samläsning med inriktningen bild- och formgivning samt
att kostnaden slås ut per elev. Årskostnaden för de sex eleverna för lokaler i Fhuset blir därmed 54 tkr per år. Om det verkliga lokalutnyttjandet
(lokalbindningstiden) tas som utgångspunkt för beräkningen skulle siffran vara
högre.
Den totala årskostnaden för lokaler för dans och teater blir 361 tkr och
för tre år uppgår lokalkostnaden till 1.083 tkr.
Om utbildningen inte genomförs och lokalerna fortfarande disponeras av GVF
innebär detta att ovan redovisade kostnader fördelas på övriga program och
elever.
Konsekvensen ur lokalutnyttjandesynpunkt är att 40% av hus 73 kommer att
utnyttjas i liten utsträckning samt att en klass mindre tar F-huset i anspråk.
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Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Anders Gardelin
Holmquist, Jan C
2011-06-14 07:56
Sv: ES

Hej!
Förslag på svar:
Kombinationen bild och estetisk media är inte lämplig beroende på att inriktningarna har två helt skilda pedagogiska upplägg.
Estetisk media är inriktad mot film och tv-produktion och undervisningen i karaktärskurser är produktionsinriktad och genomförs
periodvis om åtta veckor som varvas med åtta veckor med gymnasiegemensamma ämnen. Bildundervisningen är inte upplagd på
samma sätt utan har veckoschema där bild och gymnasiegemensamma ämnen varvas under dagarna.
Vi kommer också att satsa på att mera påtagligt färga in kärnämnena med film och tv-kurserna i samband med att utbildningen blir
spetsutbildning.

mvh AndersG
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Handlingstyp Förslag
Datum 2011-06-16

Förslag till

Tidplan för styrkortsarbete inom GVN
Introduktion styrkort för GVN (extramöte Dagö, Visborg)
Styrkort GVN (i samband med ordinarie sammanträde)
Styrkort ledningsgruppen
Styrkort AU (i samband med ordinarie sammanträde)
Beslut i GVN (ordinarie sammanträde)

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

15.00
8.30
8.30
8.30
8.30

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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17.00
12.00
12.00
12.00

2011-08-18
2011-09-21
2011-09-22
2011-10-05
2011-10-19
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Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen
Lövsta LandsbygdsCentrum

Datum 13 juni 2011

Information angående ansökan om yrkeshögskola
Under de möten och diskussioner som varit angående Lövstas utveckling och
framtid, har ett av förslagen som kommit upp varit att starta en yrkeshögskola.
Vi har nu lämnat in en ansökan om projektstöd hos Leader Gotland för
medfinansiering för att utveckla och marknadsföra en sådan utbildning. Vi
kallar projektet ”fårutbildning i världsklass” och det omsluter 918 tkr där vi
ansöker om stöd på 689 tkr. LAG har vid mötet den 9/6 bifallit ansökan.
Ansökan till yrkeshögskolemyndigheten skall vara inlämnad senast 2011-09-15
och besked om vi beviljas utbildningen lämnas i januari 2012. Vi har haft ett
första möte med ledningsgruppen där lantbrukare, LRF, fåravelsföreningen,
slakterier m fl. ingår. Stödet för att starta utbildningen från näringen är mycket
starkt. Vi avser att starta en 300 poängs (1,5 år) utbildning som leder till
fårskötare/entreprenör.
Jörgen Olsson
Platschef/utbildningsledare Lövsta LandsbygdsCentrum

Besöksadress Visbivägen

Bankgiro 339-8328

Postadress 622 54 Romakloster

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 20 38 40 vxl

Org nr 212000-0803

E-post info@lovsta.com

Webbplats www.gotland.se
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Effekt av sparförslag på internbudget 2011, budget tkr
Budget
2011
Christopher Polhemgymnasiet
Elfrida Andréegymnasiet
Richard Steffengymnasiet
IV Trojaborg
Donnergymnasiet AB
Guteskolan AB
Gotlandsgymnasiet AB
Elever från annan kommun, IB budget 65 elever
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Komvux, egen verksamhet
Extern vuxenutbildning
Lärcentra
Folkhögskolan
Lövsta, gård, konferens, lokaler
Kategori 4,5, 6, 11 och 12

RAM
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Spar
2%

Spar
1%

65 146
31 787
24 467
11 753
23 206
6 601
4 085
-7 475
5 217
8 397
12 300
6 040
1 220
17 627
4 868
91 457

1 303
636
489
235
464
132
82
-150
104
168
246
121
24
353
97
1 829

651
318
245
118
232
66
41
-75
52
84
123
60
12
176
49
915

306 696

6 134

3 067

Effekt av sparförslag på internbudget 2011, budget tkr
Budget
2011
Christopher Polhemgymnasiet
Elfrida Andréegymnasiet
Richard Steffengymnasiet
IV Trojaborg
1. Kommunala gymnasieskolan

Spar
2%

0,02
Spar
1%

65 146
31 787
24 467
11 753
133 153

1 303
636
489
235
2 663

651
318
245
118
1 332

23 206
6 601
4 085
33 892

464
132
82
678

232
66
41
339

167 045

3 341

1 670

-7 475
5 217
8 397
6 139

-150
104
168
123

-75
52
84
61

173 184

3 464

1 732

Elevhälsa
Måltider
Tilläggsbelopp, fys handicap
4. Elevvård och måltider

2 959
7 413
972
11 344

59
148
19
227

30
74
10
113

Lokaler
Kapitalkostnader
Ny gymnasiereform
Gotlands idrottsförbund
Löneuppräkning 2011
Lärarlyft, kommunens del
Tjänster PMC, BUF
Fasta IT-kostnader
Tjelvar, schoolagreement IT övriga licenser
5. Diverse poster gymnasiet och Komvux

49 087
6 404
848
500
2 414
362
319
3 265
1 262
64 461

982
128
17
10
48
7
6
65
25
1 289

491
64
8
5
24
4
3
33
13
645

196
4 000
4 196

4
80
84

2
40
42

12 300
12 300

246
246

123
123

6 040
1 220
7 260

121
24
145

60
12
73

17 627
17 627

353
353

176
176

4 868
4 868

97
97

49
49

295 240

5 905

2 952

Förvaltning, myndighet, löner
Administration, förvaltning
Administration, tjänster och system från SF
11. Förvaltning

6 377
237
2 693
9 307

128
5
54
186

64
2
27
93

12. Interna priser SF

2 149

43

21

306 696

6 134

3 067

Donnergymnasiet AB
Guteskolan AB
Gotlandsgymnasiet AB
2. Fristående gymnasieskolan
Totalt 1-2
Elever från annan kommun, IB budget 65 elever
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
3. Interkommunalersättning
Totalt 1-3

Elevresor, till och från CPG
Inackorderingstillägg
6. Inackorderingsersättning
Komvux, egen verksamhet
7. Komvux
Extern vuxenutbildning
Lärcentra
8. Centrum för vuxnas lärande
Folkhögskolan
9. Folkhögskolan
10. Lövsta, gård, konferens, lokaler
Lövsta landsbygdscentrum
Totalt 1-10

RAM
Not

Interna omfördelningar av kommunala skolors budget kommer att göras

för att samfinansiera skolbibliotek, samordnare idrott, reception och repro.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendenr GVN 2011/43
Handlingstyp

Beslut

Datum 2011-05-25

Till vårdnadshavare för
Caroline Gate
Mästerbyvägen 16
621 39 Visby

Beslut om inackorderingstillägg för Caroline Gate
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande har, på delegation från
nämnden i §62 protokoll 2011-04-12--13, beslutat att Caroline Gate (9603266769) beviljas inackorderingstillägg från och med höstterminen 2011. Tillägget
beviljas under tre års utbildning på samma program med nationellt godkänd
idrottsutbildning på gymnasienivå i Uppsala kommun.
Om Caroline byter inriktning, skola, gymnasieprogram etc måste detta snarast
meddelas till handläggaren av inackorderingstillägg, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Region Gotland. Nytt beslut måste fattas vid
förändrade förhållanden.

Med vänlig hälsning

Per Edman
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 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
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ärendenr GVN 2011/36
Handlingstyp

Beslut

Datum 2011-05-25

Till vårdnadshavare för
Hanna Rylander
Rutegatan 4
621 43 Visby

Beslut om inackorderingstillägg för Hanna Rylander
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande har, på delegation från
nämnden i §62 protokoll 2011-04-12--13, beslutat att Hanna Rylander (9504203507) beviljas inackorderingstillägg från och med höstterminen 2011. Tillägget
beviljas under tre års utbildning på samma program med nationellt godkänd
idrottsutbildning vid Hockeygymnasiet i Örnsköldsvik.
Om Hanna byter inriktning, skola, gymnasieprogram etc måste detta snarast
meddelas till handläggaren av inackorderingstillägg, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Region Gotland. Nytt beslut måste fattas vid
förändrade förhållanden.

Med vänlig hälsning

Per Edman
Ordförande
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Besöksadress Regementsgatan 6

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 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

GVN 2011-06-22 21/22

1 (1)

Ärendenr GVN 20XX/xx

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 16 juni 2011

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Redovisning av delegerade beslut gällande
inackordering och resebidrag 2011-05-01--05-31
Datum
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27
2011-05-27

Sökandes namn
Almqvist Turid
Forsman Nicklas
Larsson Anton
Olsson Sophia

Bifall
Nej
Nej
Ja
Ja

Helena Wottle

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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