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Reviderade programersättning gymnasiesärskolan HT 2017
Programersättning per elev och år fastställs av bildningsnämnden.
Programersättningen är oberoende av årskurs.
Ersättningarna är i 2017 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2017 görs
1/7 2017 med kompensation för april-juni. Prisjustering från 1 januari 2017 görs 1/7
2017 med kompensation för januari-juni.
I programersättning ingår:
o Personalkostnader (lärare, skolledning och övrig personal).
o Läromedel och övrig utrustning (t ex datorer och lös inredning)
o Administrativa kostnader och ersättning för prövning
o Kostnader för elevresor för studiebesök, arbetsplatsförlagd utbildning och
lärlingsutbildning.
o Elevvård och Studie- och yrkesvägledning samt
o Skolmåltider
o Funktionsbedömning som en del av övergången från skola till vuxenliv.
Följande finansieras av bildningsnämnden:
o Lokalkostnader
o Skoltaxi
o Gemensam administration
Verksamheter som bildningsnämnden finansierar:
o Jobb- och kunskapstorgets coach
o Extra studie- och yrkesvägledning
o Modersmålsundervisning
o Utvärderingar och elevenkät
o Samordnare för gymnasiesärskolan
o Utvecklingsmedel (ansökan i särskild ordning)
Utbetalnings- och rapporteringsrutiner
Utbetalning görs månadsvis från Extens för varje elev som är inskriven (i Extens)
den 15:e i månaden. Juli och aug ersätts preliminärt efter antal den 1 juni och justeras
i september efter antal den 15 sept. Juni ersätts efter antal den 1 juni.
Uppgifter som ska registreras/uppdateras varje månad är
o elever som börjar eller slutar
o byte mellan nationella program
o ändrad folkbokföringsort
För elever från andra kommuner skall enligt Östergötlands samverkansavtal
rapportering ske snarast den 15 oktober respektive 15 april till elevens hemkommun
beträffande elever som bedöms behöva mer än 4 år för att fullfölja sina studier
alternativt bedöms ligga i riskzon för att avbryta sina studier.
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GYS13 Programersättning gymnasiesärskolan 2017
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för handel, administration och varuhantering
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för samhälle, natur och språk
Individuella program Berzelius
Individuella program Berzelius tidigare Westmanna- och Vallaskolan
RH-sär nationella program

Kr/år
286 272
286 272
286 272
286 272
286 272
286 272
286 272
424 572
584 148
596 832

Programersättning gamla gymnasiesärskolan 2017
Avser elever i årskurs 5 VT 2017
Berzeliusskolan individuella program - verksamhetsträning

Kr/år
396 204

