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Utbildningsförvaltningen
Margareta Edvardsson
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Dnr BIN 2019-15

Bildningsnämnden

Information om beslut från Skolinspektionen gällande
fristående gymnasieskolor inför läsåret 2020/2021,
komplettering
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.

Ärende
Skolinspektionen har godkänt Framtidsgymnasiet i Öst AB ansökan om en
utökning av utbildningsutbudet vid Framtidsgymnasiet Linköping.
Godkännandet avser hela ansökan och omfattar följande utbildningar.
Tillståndet gäller med start läsåret 20/21.
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
El- och energiprogrammet
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Hantverksprogrammet

Inriktning
Anläggningsfordon
Mark och anläggning
Måleri
Husbyggnation
Transport
Fastighet
VVS
Dator och
kommunikationsteknik
Florist
Övriga hantverk

__________
Beslutsunderlag:
Information om beslut från Skolinspektionen gällande friståendes skolor inför läsåret 2020-21,
komplettering (dec-19).docx

2 (3)

Bakgrund
Skolinspektionen fick under åren 2019 in två ansökningar avseende
nyetablering från två fristående huvudmän samt två ansökningar avseende
utökat programutbud för två befintliga fristående skolor belägna i Linköping.
På bildningsnämndens möte i oktober redovisades beslut från Skolinspektionen
avseende tre av dessa ansökningar. För den fjärde ansökan från
Framtidsgymnasiet var då inget beslut taget.
Framtidsgymnasiet har ansökt om tillstånd för att bedriva gymnasieutbildning
från och med läsåret 20/21 inom följande gymnasieprogram.
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordon- och transportprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
El- och energiprogrammet
Hantverksprogrammet

Inriktning
Anläggningsfordon
Mark och anläggning
Måleri
Husbyggnation
Transport

Antal platser per årskurs
5
2
3
3
14

Fastighet
VVS
Dator och
kommunikationsteknik
Florist
Övriga hantverk

4
1
5
2
7

Linköpings kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökningen utifrån
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser. På
bildningsnämndens möte i april 2019 tillstyrkte nämnden ansökan från
Framtidsgymnasiet avseende fordonsprogrammet, inriktning transport, och
hantverksprogrammet inriktning övriga hantverk. För dessa två utbildningar
bedömdes det vara större efterfrågan än det fanns tillgång till platser.
Skolinspektionen har i november 2019 godkänt samtliga program och
inriktningar i Framtidsgymnasiets ansökan. Godkännandet gäller med start
läsåret 20/21.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19§ MBL, har skett den 3 december 2019.
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Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Gymnasieantagningen

