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Bildningsnämnden

Återrapport av utredningsuppdrag Birgittaskolan
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen
Ärende
På bildningsnämndens sammanträde i juni 2018, fattade nämnden beslut om att
utöka antalet utbildningsplatser inom gymnasieskolan på Birgittaskolan samt i
samråd med Birgittaskolan göra en konsekvensutredning av vad en
omlokalisering av SFI, grundläggande vuxenutbildning och delar av den
gymnasiala vuxenutbildningen skulle innebära. Bildningsnämnden gav även i
uppdrag att utreda möjligheten till utökning av befintlig skolfastighet.
En framtida kapacitet för gymnasieverksamheten på Birgittaskolan beräknas
till ca 1 000-1 100 elever, vilket motsvarar en utökning om ca 600-700 elever
på skolan. Enligt beräkningar i utredningen utifrån nuvarande programutbud
samt demografi tar det mer än 10 år för Birgittaskolans gymnasium att nå
önskad storlek med ca 1000 elever. Utbildningsförvaltningen föreslår därför
programutbudet på Birgittaskolan bör utökas för att kunna möta behovet av fler
utbildningsplatser inom gymnasieskolan.
Utbildningsförvaltningen föreslår att en sammanhållen vuxenutbildningsenhet
skapas och att all vuxenutbildning på Birgittaskolan flyttar till den nya enheten.
En ny lokal skulle kunna ge möjligheter för vuxenutbildningen att utveckla en
lärande miljö med olika inriktningar och flexibilitet.
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Bakgrund
På bildningsnämndens sammanträde i juni 2018, fattade nämnden beslut om att
utöka antalet utbildningsplatser inom gymnasieskolan på Birgittaskolan samt i
samråd med Birgittaskolan göra en konsekvensutredning av vad en
omlokalisering av SFI, grundläggande vuxenutbildning och delar av den
gymnasiala vuxenutbildningen skulle innebära. Bildningsnämnden gav även i
uppdrag att utreda möjligheten till utökning av befintlig skolfastighet.
Uppdragen återrapporteras senast på bildningsnämndens sammanträde i
december 2018.
Birgittaskolans gymnasieskola
Årskullarna för elever i gymnasieåldern kommer att växa den kommande
tioårsperioden vilket innebär att bildningsnämndens ställs inför ett flertal
utmaningar. Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan medför att
det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de
kommande åren.
Skolans totala yta uppgår till ca 11 500 kvm. Ytan per elev på
högskoleförberedande program på övriga kommunala gymnasieskolor varierar
mellan cirka 8 – 13 kvm. Det innebär en framtida kapacitet för
gymnasieverksamheten på Birgittaskolan om ca 1 000-1 100 elever, vilket
motsvarar en utökning om ca 600-700 elever på skolan.
I utredningen presenteras olika alternativ för att nå en elevökning på
gymnasieskolan. Ett av alternativen med snabbast ökning av elever är där
programutbudet på skolan utökas med ekonomiprogrammet, barn- och
fritidsprogrammet samt språkintroduktion.
De kommunala gymnasieskolorna har idag inte möjlighet att erbjuda platser
inom de högskoleförberedande programmen som motsvarar efterfrågan.
Ekonomiprogrammet är det program där utbud och efterfrågan skiljer sig mest.
Läsåret 2018/2019 saknas 70 platser utifrån elevernas förstahandsval. En
utökning av ekonomiprogrammet på Birgittaskolan skulle innebära att fler får
sitt förstahandsval.
Barn- och fritidsprogrammet är ett program som har flera yrkesutgångar inom
området fritid, hälsa och funktionsnedsättning vilket har ett starkt samröre med
vård och omsorgsprogrammet. Båda programmen har kurser och APL
(arbetsplatsförlagt lärande) med samma inriktning och branschanknytning
vilket skulle gynna eleverna.
Utbildningsförvaltningen föreslår därför programutbudet på Birgittaskolan bör
utökas för att kunna möta behovet av fler utbildningsplatser inom
gymnasieskolan.
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Vuxenutbildning på Birgittaskolan
Det finns idag samverkan både mellan olika former av vuxenutbildning och
mellan vuxenutbildning och gymnasieskolan. Här finns exempelvis skolans
vårdspår där lärare inom sfi samverkar med vård- och omsorgslärare inom den
gymnasiala vuxenutbildningen. Samlokaliseringen bidrar även till att förenkla
stadieövergångar för elever som efter avslutad sfi-utbildning studerar vidare på
grundläggande nivå. En bra övergång från sfi till övrig vuxenutbildning
förutsätter här att det finns möjligheter till samverkan mellan personal som
arbetar på de olika utbildningsformerna inom vuxenutbildningen, för skolan
innebär detta även ett effektivt resursutnyttjande av lärare och annan personal
inom organisationen.
En ändamålsenlig lokal dit hela vuxenutbildningen på Birgittaskolan skulle
flytta är den lösningen Birgittaskolan förespråkar. Det skulle innebära en
sammanhållen organisation vilket skulle gynna de studerande, lärare och
rektorer.
Utbildningsförvaltningen föreslår att en ny vuxenutbildningsenhet skapas och
att all vuxenutbildning på Birgittaskolan flyttar till den nya enheten. En ny
lokal skulle kunna ge möjligheter för vuxenutbildningen att utveckla en lärande
miljö med olika inriktningar och flexibilitet.
Birgittaskolan – lokaler
Birgittaskolans lokalyta utgörs av 11 500 kvm där ca 55 % nyttjas av
vuxenutbildningen. Folkuniversitet som också har lokaler i samma fastighet har
hyresavtal och laglig rätt att fortsätta förhyra lokalerna i samma hus som
Birgittaskolan, Kunskapsgallerian.
I rådande detaljplan finns ingen byggrätt på Birgittaskolans tomt.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
Samråd
Samråd har skett med lokalstrateg.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt §19 MBL har skett 2018-12-04.
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Utbildningskontoret
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Åsa Ridne
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Enhetschef Birgittaskolan

