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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Margareta Edvardsson

2020-06-09

Dnr BIN 2020-336

Bildningsnämnden

Preliminärt utbildningsutbud i kommunala
gymnasieskolor i Linköping år 1 läsåret 2021/22
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer preliminärt utbildningsutbud i
kommunala gymnasieskolor år 1 läsåret 2021/22.

Ärende
Information och vägledning inför gymnasievalet 2021 startar i början av
höstterminen 2020. Preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor
behöver därför fastställas innan höstterminsstarten.
Förslag på fördelning av program och inriktningar per gymnasieskola framgår
av bilaga. Inför läsåret 2021/22 har Skolverket reviderat programstrukturen och
inriktningar för åtta yrkesprogram. Förslaget är anpassat till dessa förändringar.
Fastställande av platsantal samt eventuell revidering av utbud av program och
inriktningar görs i mars 2021 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.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i Linköping
läsåret 2021-22 (jun-20)
Bilaga: Preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i Linköping år 1 läsåret
2021-22 (jun -20)
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Bakgrund
Information och vägledning inför gymnasievalet 2021 startar i början av
höstterminen 2020. Preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor
behöver därför fastställas innan höstterminsstarten.
I december 2019 tog regeringen beslut om förändringar inom
yrkesprogrammen. Beslutet innebär sammanslagning av vissa inriktningar,
avveckling av inriktningar, införande av nya inriktningar samt vissa justeringar
när det gäller utbildningarnas innehåll.
Med anledningen av beslutet har Skolverket tagit beslutat om förändringar av
programstruktur och kursinnehåll inom inriktningarna för åtta av de nationella
yrkesprogrammen. Dessa förändringar påverkar det utbud av utbildningar
Linköping kommunala gymnasieskolor kommer erbjuda från och med läsåret
2021/22. Inga förändringar av utbudet förslås utöver anpassningar till aktuella
nationella förändringar. Nedan redogörs kort för aktuella förändringar.
Barn- och fritidsprogrammet
Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt
arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete.
Tidigare har programmet haft tre inriktningar. Från och med läsåret kommer
barn- och fritidsprogrammet erbjudas på Birgittaskolan med två inriktningar;
fritid och hälsa samt pedagogiskt och socialt arbete.
Fordons- och transportprogrammet
Regeringen har beslutat att inriktningen godshantering tas bort då inriktningen
är mycket liten med totalt sju elever läsåret 2018/19. Vidare har det nationella
programrådet för fordons- och transportprogrammet framfört att inriktningen
bör läggas ned. De kurser som inte längre finns inom inriktningen i stället läggs
i programfördjupningen. Denna förändring påverkar inte utbudet i Linköpings
kommunala gymnasieskolor då inriktningen godshantering inte erbjuds idag.
Hantverksprogrammet
Regeringen har beslutat att inriktningen frisör byter namn till frisör, barberare
och hår- och makeupstylist. Tidigare har frisör varit en egen inriktning
samtidigt som hår- och makeupstylist låg i inriktningen övriga hantverk. Då
styrdokumenten för inriktningen övriga hantverk innehåller en rad olika
yrkesutgångar och är generellt skrivna, så upplevs den inte ge önskad styrning
för hår- och makeupstylister. Frisörbranschen har länge drivit frågan om en
utbildning till barberaryrket och har nu i och med den beslutade inriktningen
fått gehör för sina önskemål. I Linköping erbjuder Anders Ljungstedts
gymnasium två inriktningar inom hantverksprogrammet, frisör och övriga
hantverk stylist. Från och med läsåret 2021/22 kommer den nya inriktningen
frisör, barberare och hår- och makeupstylist erbjudas.
Hotell- och turismprogrammet
Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell
och konferens samt turism och resor ska slås samman. Programmet blir då utan
inriktningar. Skolverket har efter samtal med skolhuvudmän gjort
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bedömningen att sammanslagningen av hotell- och turismprogrammets
inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och grundläggande behörighet
och att kursen hållbar turism kan läggas till bland de programgemensamma
ämnena för att öka fokus på hållbarhetsfrågor inom hotell- och
turismbranschen. Denna förändring påverkar inte utbudet på Linköpings
kommunala skolor då programmet inte erbjuds idag. Programmet erbjuds på
två fristående skolor belägna i kommunen.
Naturbruksprogrammet
Regeringen har beslutat att en ny inriktning naturturism skapas, med ett nytt
ämne, naturturism och att inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård
respektive hästhållning. Inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Samtidigt
utökas samtliga inriktningars poängomfattning till mellan 500–700 poäng.
Både elever och arbetsgivare har uppfattat dagens naturbruksprogram som
otydligt eftersom programmets innehåll kan variera stort mellan skolor och att
en större likvärdighet är att föredra. En omfördelning av poäng från
programfördjupningen till inriktningarna anses kunna bidra till detta.
Denna förändring påverkar inte utbudet på Linköpings kommunala skolor då
programmet inte erbjuds idag. Programmet erbjuds i offentlig regi genom
samverkan med Region Östergötland.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Regeringen har beslutat att inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas
bort från programmet eftersom endast en skola i landet erbjuder den. Kurserna
som ingår i dagens inriktning kommer att finnas kvar i programfördjupningen
och därmed vara möjlig för elever att läsa även i fortsättningen. Denna
förändring påverkar inte utbudet på Linköpings kommunala skolor då
inriktningen inte erbjuds idag.
VVS- och fastighetsprogrammet
Regeringen har beslutat om förändringar inom ämnen och kurser samt att
inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation. Denna förändring
påverkar inte utbudet på Linköpings kommunala skolor då inriktningen inte
erbjuds idag.
Vård- och omsorgsprogrammet
Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och
omsorgsprogrammet ändras. Justeringen av vård- och omsorgsprogrammet
innebär att vissa ämnen och kurser flyttas från den valbara
programfördjupningen till det programgemensamma utrymmet som är
obligatoriskt. Därmed blir alla elever som läser programmet väl rustade för att
arbeta som undersköterskor. Syftet med dessa förändringar är att skapa
förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att
uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen
föreslagit. Denna förändring påverkar inte utbudet på Linköpings kommunala
skolor men kommer påverka innehållet i den utbildning som erbjuds på
Birgittaskolans vård- och omsorgsprogram.
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Ekonomiska konsekvenser
Ryms i bildningsnämndens budget.
Kommunala mål
Hög kunskap med skolor i framkant
Bildningsnämndens mål
• Likvärdiga förutsättningar
Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder
likvärdiga förutsättningar för alla elever
•

Kunskap och kompetens
Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Beslutet innebär samma tillgång till utbildning för flickor och pojkar.
Uppföljning och utvärdering
Utbildningsförvaltningen redovisar antal preliminärt sökande till årskurs 1
läsåret 2021/22 efter den 15/2 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförts 9 juni 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Enhetschefer och rektorer på de
kommunala gymnasieskolorna
Gymnasieantagningen

