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Bildningsnämnden

Preliminärt utbildningsutbud i kommunala
gymnasieskolor i Linköping år 1 läsåret 2020/21
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud i
kommunala gymnasieskolor år 1 läsåret 2020/21.

Ärende
Information och vägledning inför gymnasievalet 2020 startar i början av
höstterminen 2019. Preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor
behöver därför fastställas innan höstterminsstarten.
Förslag på fördelning av program och inriktningar per gymnasieskola framgår
av bilaga. Fem förändringar förslås jämfört med utbudet inför hösten 2019.
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Barn- och fritidsprogrammet erbjuds på Birgittaskolan, tidigare har det
erbjudits på Anders Ljungstedts gymnasium
Ekonomiprogrammet erbjuds på Birgittaskolan, det behövs fler plaster
på programmet som har många sökande
Inriktningen karosseri och lackering erbjuds på fordonsprogrammet på
Anders Ljungstedts gymnasium.
Hantverksprogrammet med inriktning textildesign erbjuds inte längre
på Anders Ljungstedts gymnasium.
Introduktionsprogrammet språkintroduktion erbjuds inte längre på
Katedralskolan.

Fastställande av platsantal samt eventuell revidering av utbud av program och
inriktningar görs i mars 2020 efter den preliminära ansökan. Revidering av
antal platser kan också bli aktuell efter omvalsperioden i maj.
Skolorna ska ha hög beredskap att anpassa organisationen till elevernas
förstahandsval. Utbildningskontoret har tillsammans med gymnasieskolorna
ansvar för att ha beredskap för anpassning av lokaler.
_______
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Beslutsunderlag:
Preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i Linköping år 1 läsåret 2020-21
(jun- 19).docx
Bilaga Preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i Linköping år 1 läsåret
2020-21 (jun- 19).pdf
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Bakgrund
I juni 2018 tog bildningsnämnden beslut om att Birgittaskolans gymnasiedel
ska utökas. Nämnden har också tagit beslut om att de gymnasieutbildningar
som idag erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium ska omlokaliseras.
Birgittaskolan erbjuder idag tre nationella program, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.
Skolan erbjuder nationella idrottsutbildningar inom ishockey, golf och
konståkning. Barn- och fritidsprogrammet är ett vanligt program för de elever
som går nationella idrottsutbildningar (NIU), detta då programmet har flera
yrkesutgångar inom området fritid och hälsa och elever således gärna
kombinerar detta med sitt idrottande. Barn- och fritids pedagogiska inriktning
ligger också nära samhällsvetenskapsprogrammet vilket möjliggör en
samverkan kring programfördjupningskurser mellan programmen. Barn fritidsprogrammet passar således väl in med övriga befintliga program på
Birgittaskolan. Barn- och fritidsprogrammet erbjuds idag på Anders
Ljungstedts gymnasium. Från och med läsåret 2020-21 förslås programmet
erbjudas på Birgittaskolan istället för på Anders Ljungstedts gymnasium.
Antalet förstahandssökande till ekonomiprogrammet har ökat för varje år. I
diagrammet nedan visas antalet sökande som har ekonomiprogrammet som sitt
förstahandsval de tre senaste åren.
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Idag erbjuds programmet på Folkungaskolan och på Katedralskolan. 128
platser, 64 på vardera skolan är basdimensioneringen. De senaste åren har
skolorna kunnat ta någon extraklass per år tack vare att man på Folkungaskolan
kunnat samutnyttja de utbyggda lokalerna för en växande grundskoledel och att
man på Katedralskolan har ett nytt program, handels- och
administrationsprogrammet, som inte har alla årskurser än. Nu är dessa
möjligheter slut och det finns ett stort behov av platser på ekonomiprogrammet.
Många ungdomar som går NIU efterfrågar ekonomiprogrammet som ett
möjligt val. Från och med läsåret 2020-21 föreslås programmet erbjudas även
på Birgittaskolan
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Fordon- och transportprogrammet erbjuds idag på Anders Ljungstedts
gymnasium. Idag erbjuder man tre av fem inriktningar, två av dessa endast som
lärling. Programmet har ett ökande antal förstahandssökande. Inom
vuxenutbildningen kommer man från hösten erbjuda utbildning som
bildskadereparatör och billackerare inom inriktningen karosseri och lackering.
För att kunna genomföra utbildningen förhyrs lackeringslokaler på ett lokalt
bilskadeföretag. Skolan ser nu en möjlighet att återigen kunna erbjuda
gymnasieungdomar inriktningen karosseri och lackering inom fordon- och
transportprogrammet genom att samutnyttja lokaler och personal med
vuxenutbildningen. Från och med läsåret 2020-21 föreslås inriktningen
karosseri och lackering erbjudas på fordon- och transportprogrammet på
Anders Ljungstedts gymnasium.
Idag erbjuds hantverksprogrammet med inriktning textildesign på Anders
Ljungstedts gymnasium. Programmet har över tid haft få behöriga
förstahandssökande. I diagrammet nedan visas antalet antagna elever under
period 2014 till 2019
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*2019 avser den preliminära antagningen

Idag kan programmet erbjudas tack vare samverkan med vuxenutbildningen.
Idag finns det en begränsad efterfrågan på utbildad arbetskraft inom området.
Från och med läsåret 2020-21 föreslås att programmet inte längre erbjuds på
Anders Ljungstedts gymnasium.
Efterfrågan på utbildning på introduktionsprogrammet språkintroduktion har
minskat de senaste åren. Från och med läsåret 2020-21 föreslås att programmet
inte längre erbjuds på Katedralskolan. Den inriktning på utbildningen som har
erbjudits på katedral erbjuds på Folkungaskolan och Berzeliusskolan.
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Ekonomiska konsekvenser
Ryms i bildningsnämndens budget.
Kommunala mål
I allians för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
anges:
Trygg och attraktiv kommun
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.
Hög egenförsörjningsgrad
Jämställdhet
Beslutet innebär samma tillgång till utbildning för flickor och pojkar.
Uppföljning och utvärdering
Utbildningskontoret återkommer med redovisning av antal preliminärt sökande
till läsåret 2020/21 efter den 15/2 2010.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts den 4 juni 2019. De fackliga
organisationerna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut.

Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

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

