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Dnr BIN 2017-152

Bildningsnämnden

Utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i
Linköping läsåret 2018/19
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer utbildningsutbudet i årskurs 1 i de
kommunala gymnasieskolorna läsåret 2018/19.
Ärende
Under perioden 15 januari till 15 februari har eleverna gjort en preliminär
ansökan till gymnasieskolans årskurs 1 läsåret 2018/19. Utifrån denna ansökan
förslås följande förändringar jämfört med det preliminära utbildningsutbudet
som fastställdes i juni 2017.
Inriktningen karosseri och lackering erbjuds inte på fordons- och
transportprogrammet på Anders Ljungstedts Gymnasium.
Inriktningen produkt och maskinteknik på industritekniska programmet
erbjuds på Anders Ljungstedts Gymnasium.
Inriktningen administrativ service erbjuds inte på handels- och
administrationsprogrammet på Katedralskolan.
Inriktningen naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet
erbjuds för elever i specialklass för autismspektrumtillstånd på Birgittaskolan.
__________
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Bakgrund
Under perioden 15 januari till 15 februari har eleverna gjort en preliminär
ansökan till gymnasieskolans årskurs 1. Utifrån det val eleverna gjort finns det
ingen anledning att förändra det preliminära utbud av program som beslutades
på bildningsnämnden i juni 2017. Däremot förslås att några justeringar av
erbjudande av inriktningar görs. Utifrån möjligheten att erbjuda verksamhet av
god kvalitée förslås följande ändringar.
Inriktningen karosseri och lackering erbjuds inte på fordons- och
transportprogrammet på Anders Ljungstedts Gymnasium. För denna inriktning
har det varit svårt att rekrytera lärlingsplatser. I den preliminära ansökan har en
elev denna utbildningsväg som sitt förstahandsval.
Inriktningen produkt och maskinteknik på industritekniska programmet
erbjuds på Anders Ljungstedts Gymnasium. Inriktningen som efter fullföljda
studier innebär en god arbetsmarknad för eleverna kan erbjudas trots ett totalt
litet elevunderlag på programmet tack vare samverkan med näringslivet och
vuxenutbildningen.
Inriktningen administrativ service erbjuds inte på handels- och
administrationsprogrammet på Katedralskolan. Handels och
administrationsprogrammet är nytt på Katedralskolan från och med hösten
2018. Skolan önskar fokusera på en inriktning. Inriktningen administrativ
service är mycket liten nationellt sett. Inriktningsval sker till årskurs 2 så i
dagsläget vet vi inte hur många elever som tänker sig denna inriktning. Att
beslutet om att inte erbjuda inriktningen i årskurs två tas innan omvalsperioden
medför att eleverna får möjlighet att göra ett omval och söka till någon skola
som kommer erbjuda inriktningen.
Inriktningen naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet
erbjuds för elever i specialklass för autismspektrumtillstånd på Birgittaskolan.
Ytterligare en inriktning på naturvetenskapsprogrammet för elever med
autismspektrum diagnoser kommer innebära en ökad möjlighet för dessa elever
att nå en gymnasieexamen.

Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.
I bildningsnämndens mål i budget för 2018 med plan för 2019-2021
anges:
Skolan ska vara en mötesplats som minskar segregationen
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Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Beslutet innebär samma tillgång till gymnasieutbildning för flickor och pojkar.
Uppföljning och utvärdering
Utbildningskontoret redovisar preliminärt antagna elever samt resultat av
omval i maj 2018. Den slutliga antagningen redovisas när reservantagningen är
avslutad den 15 september 2018.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Inledande information enligt 11 § MBL har skett den 27 februari 2018.
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts den 13 mars 2018. Förhandlingen
avslutades i enighet.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Enhetschefer och rektorer på de
kommunala gymnasieskolorna.
Antagningshandläggare på
utbildningskontoret.

