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Dnr BIN 2017-292

Bildningsnämnden

Fördelning av centrala stödresurser i gymnasieskolan
2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer fördelningen av stödresurser till
gymnasieskolan 2018.
2. Utbildningskontoret får i uppdrag att under kommande året följa upp hur
stödresurserna för 2018 använts på respektive skola.
Ärende
15 120 tkr är avsatta som stödresurser i bildningsnämndens internbudget för
2018.
60 % av medlen föreslås fördelas efter antal elever i gymnasieskolan som hade
ett betygsmeritvärde om högst 180 poäng vid antagningen till gymnasieskolan
och 40 % av medlen fördelas efter resultat från lästestet i år 1.
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Bakgrund
Bildningsnämnden fördelar varje år stödresurser till kommunala och fristående
gymnasieskolor. De av bildningsnämnden avsatta stödresurserna fördelas
utifrån nedanstående fördelningsnyckel:



60 % efter antal elever som vid antagningen hade ett betygsmeritvärde om
högst 180 poäng.
40 % efter resultat på det lästest som alla elever gör i början av årskurs 1.

Skolorna avgör själva hur man vill använda medlen inom ramen för vad som
framgår av Skollagen 3 kap. 5–8§. Där står bland annat:
”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett
nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en
elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås,
ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen
för den ordinarie undervisningen […] Om det inom ramen för
undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter
från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller
på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att
nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska
detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att
anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se
till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av
särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin
skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart
obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd,
ska han eller hon ges sådant stöd.”

Med ovannämnda fördelningsnyckel som beräkningsgrund föreslås
stödresurserna fördelas till respektive gymnasieskola enligt tabellen nedan.
Samtliga belopp är i tkr och i 2017 års nivå och kommer att justeras till 2018
års nivå.
Kommunala gymnasieskolor och landstingsskolor
ALG
Berzeliusskolan
Birgittaskolan
Folkungaskolan
Katedralskolan
Vretagymnasiet
Fristående gymnasieskolor
Björkö Fria gymnasium
Drottning Blanka gymnasium
Framtidsgymnasiet
Fria Läroverken
Hagströmska Gymnasiet

4 664
643
1 810
460
579
421
Inkl. 6 %
moms
297
177
518
680
582

315
187
549
721
617
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161
345
234
290
664
642
648
1 305

Jensen
Klara Gymnasium
LBS Kreativa Gymnasiet
MTU
Praktiska
Realgymnasiet
Thoren Business School
Yrkesgymnasiet
Summa

170
366
248
308
704
681
687
1 384

15 120

Ekonomiska konsekvenser
Finansieras inom bildningsnämndens ram 2018.
Jämställdhet
Fördelning av stödresurser 2018 Flickor
Andel
Meritvärde upp till 180 p
38 %
Resultat lästest
39 %
Totalt
38 %

Pojkar

Fördelning av stödresurser 2017 Flickor
Andel
Meritvärde upp till 180 p
40 %
Resultat lästest
41 %
Totalt
40 %

Pojkar

62 %
61 %
62 %

60 %
59 %
60 %

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 24 oktober 2017. Förhandling enligt
11 § MBL har genomförts den 14 november 2017. Förhandlingen avslutades i
enighet.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne
Beslutet skickas till:
Samtliga kommunala och fristående
gymnasieskolor

