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Bildningsnämnden

Rapport – utredningsuppdrag gällande framtida
organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i
Linköpings kommun
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner redovisningen av utredningsuppdraget
gällande framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan i
Linköpings kommun.
2. Bildningsnämnden uppdrar till utbildningskontoret att till nämndens
sammanträde i november utreda förutsättningar och möjligheter för en
utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan.
3. Bildningsnämnden beslutar att kurser inom det individuella valet ska
erbjudas i ett gemensamt utbud för samtliga elever på nationella program
inom den kommunala gymnasieskolan.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Kommande utmaningar i form av förändrat sökmönster, kommunens
demografiska utveckling mot bakgrund av gymnasieskolans befintliga struktur
medförde att bildningsnämnden den 17 november, § 142, gav
utbildningsdirektören i uppdrag att utreda:


Yrkesutbildningarnas framtida organisering med anledning av nationellt
och lokalt vikande söktryck samt ekonomisk bärighet för yrkesprogram
inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.



Nya Kungsbergets framtida programutbud.



Konsekvenser för programutbud, kapacitet och platsantal på övriga
kommunala gymnasieskolor.

Mot bakgrund av genomförda fokusgrupper, workshops och
enkätundersökningar identifieras i rapporten ett antal huvudområden för
organisering av framtida gymnasie- och gymnasiesärskola i Linköpings
kommun. Utifrån detta diskuteras i rapportens avslutande delar ett antal
scenarier vad gäller programutbud för de kommunala gymnasieskolor Anders
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Ljungstedts gymnasium, Birgittaskolan, Berzeliusskolan, Katedralskolan och
Folkungaskolan.
Det råder idag en brist på utbildningsplatser inom gymnasieskolan, främst på
de högskoleförberedande programmen. I syfte att möta behovet av
utbildningsplatser mot bakgrund av den kommande femårsperioden föreslås
bildningsnämnden uppdra till utbildningskontoret att utreda förutsättningar och
möjligheter för en utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan.
Bildningsnämnden beslutade den 15 december 2011, § 228, att begränsa
utbudet av kurser inom det individuella valet till enbart kurser inom respektive
programtyp.
I och med denna begränsning försvann det tidigare helt gemensamma utbudet
inom det individuella valet, där elever kunde välja kurser på vilken kommunal
gymnasieskola som helst. För att stärka samverkan och motverka segregationen
föreslås samarbetet kring det individuella valet återupptas så att samtliga elever
återigen ges möjlighet att fritt välja ur ett gemensamt utbud av kurser.
__________
Beslutsunderlag:
Utredningsuppdrag gällande framtida organisation av gymnasie- och gymnasiesärskolan,
missiv (jun -17).docx
Rapport, utredningsuppdrag gällande framtida organisation av gymnasie- och
gymnasiesärskolan i Linköpings kommun (jun -17).pdf

Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildningen i Linköping står den kommande 10årsperioden inför många utmaningar. Kommunens befolkningsprognos visar
under den kommande 10-årsperioden att elevantalet i gymnasieskolan ökar, där
sökmönstret till gymnasieskolan samtidigt påvisar ett minskat intresse för
yrkesprogram bland ungdomar. I Linköping har yrkesprogrammen med några
få undantag färre sökanden än platser.
Många av utbildningslokalerna vid Anders Ljungstedts gymnasium lokaler har
redan idag ett omfattande renoveringsbehov, att modernisera och restaurera
dessa lokaler riskerar att bli mycket kostnadsdrivande.
Dragningen för Ostlänkens korridor samt innerstadens utbyggnad på
Stångebroområdet innebär att Anders Ljungstedts gymnasiums är lokaliserad
på en, under kommande 10-årsperioden, mycket expansiv del av Linköping.
Kommande utmaningar i form av förändrat sökmönster, kommunens
demografiska utveckling mot bakgrund av gymnasieskolans befintliga struktur
medförde att bildningsnämnden den 17 november, § 142, gav
utbildningsdirektören i uppdrag att utreda:
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Yrkesutbildningarnas framtida organisering med anledning av nationellt
och lokalt vikande söktryck samt ekonomisk bärighet för yrkesprogram
inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Nya Kungsbergets framtida programutbud.
Konsekvenser för programutbud, kapacitet och platsantal på övriga
kommunala gymnasieskolor.

Inom ramen för utredningsuppdraget har under våren 2017 ett antal aktiviteter i
syfte att informera och fånga upp goda idéer från ett antal representanter inom
skolan genomförts:







Workshop med rektorer och enhetschefer på de kommunala
gymnasieskolorna
Enkätundersökning riktad till samtliga lärare inom gymnasieskolan
samt övriga personalkategorier
Enkätundersökning till nuvarande år 9 elever
Fokusgrupp med fackliga representanter
Fokusgrupper med lärare från samtliga nationella gymnasieprogram
samt övriga personalkategorier på skolorna
Fokusgrupp med gymnasieskolornas elevkårer

Mot bakgrund av genomförda fokusgrupper, workshops och
enkätundersökningar identifieras i rapporten ett antal huvudområden för
organisering av framtida gymnasie- och gymnasiesärskola i Linköpings
kommun. Utifrån detta diskuteras i rapportens avslutande delar ett antal
scenarier vad gäller programutbud för de kommunala gymnasieskolor Anders
Ljungstedts gymnasium, Birgittaskolan, Berzeliusskolan, Katedralskolan och
Folkungaskolan.
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan
Birgittaskolan är en blandskola med gymnasieutbildning och vuxenutbildning.
Idag har skolan cirka 410 gymnasieelever på tre nationella program,
naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och
omsorgsprogrammet samt tre introduktionsprogram. Skolan erbjuder
specialklass för elever med autismspektrumdiagnos både inom de nationella
programmen och inom introduktionsprogrammen. Skolan har elever som går
nationell idrottsutbildning (NIU) inom golf och ishockey.
Det råder idag en brist på utbildningsplatser inom gymnasieskolan, främst på
de högskoleförberedande programmen. I syfte att möta behovet av
utbildningsplatser mot bakgrund av den kommande femårsperioden föreslås
bildningsnämnden uppdra till utbildningskontoret att utreda förutsättningar och
möjligheter för en utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan.
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Det individuella valet
Huvudmannen för en gymnasieskola beslutar enligt 4 kap. 7 §
gymnasieförordningen om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val
(200 gymnasiepoäng). Eleven har rätt att inom utrymmet för individuellt val
läsa:
1. en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen,
2. minst en kurs i estetiska ämnen, och
3. de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på
grundnivå om eleven går på ett yrkesprogram.
Enligt skollagen får skolan erbjuda eleverna alla kurser som finns i kommunen,
men det är inte en skyldighet. Det innebär att huvudmannen avgör utbudet av
individuella valet utöver de kurser som alltid ska erbjudas.
Bildningsnämnden beslutade den 15 december 2011, § 228, att begränsa
utbudet av kurser inom det individuella valet till enbart kurser inom respektive
programtyp.
I och med denna begränsning försvann det tidigare helt gemensamma utbudet
inom det individuella valet, där elever kunde välja kurser på vilken kommunal
gymnasieskola som helst. För att stärka samverkan och motverka segregationen
föreslås samarbetet kring det individuella valet återupptas så att samtliga elever
återigen ges möjlighet att fritt välja ur ett gemensamt utbud av kurser.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
I bildningsnämndens mål för budgetperioden 2016-2017 anges:
Skolan ska vara en mötesplats som minskar segregationen
Samråd
Samråd har skett med rektorer och enhetschefer på de kommunala
gymnasieskolorna som samtycker till förslaget om att kurser inom det
individuella valet ska erbjudas i ett gemensamt utbud för samtliga elever på
nationella program inom den kommunala gymnasieskolan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 7 juni 2017.
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Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Alla rektorer och enhetschefer på
kommunala gymnasieskolor

