LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Barn‐ och utbildningsnämnden

2006‐05‐23

64

Barn‐ och utbildningsnämndens arbetsutskott

2006‐05‐11

61:2

Sida

132

Omr chef gy, rektor gy

Utbildningsråd för mediaprogrammet
06.136 612
För att stärka samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet föreslås att
barn‐ och utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett utbildningsråd för
mediaprogrammet
Utbildningsrådets ansvarsområde föreslås vara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Långsiktigt trygga innehåll och utveckling av utbildningsprogrammet.
Disponera de ekonomiska tillskotten från företag och kommun.
Påverka, styra, kontrollera och utvärdera utbildningen.
Garantera APL.
Ansvara för samverkan mellan skolan och näringsliv.
Starta och driva utvecklingsprojekt.
Ansvara för kvalitetsutveckling, marknadsföring och elevrekrytering.
Fatta bindande beslut för företagen och skolan.

Utbildningsrådets sammansättning bör vara:
•
•
•
•
•
•

Representanter från mediebranschen
Representant från LTUs Medieutbilning i Piteå
Skolledare
Lärare
Studie‐ och yrkesvägledare
Elevrepresentanter
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Förvaltningens förslag till beslut
•
•

Utbildningsråd för mediaprogrammet inrättas.
Rektor för mediaprogrammet får i uppdrag att bilda rådet.

Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006‐05‐09.
Vid arbetsutskottets sammanträde föredrar rektor Evy Lindqvist ärendet och
har följande förslag till ändringar:
Under rubriken utbildningsrådet får följande ansvarsområde , 3:e meningen stryks
orden styra och kontrollera.
I mening 4 ändras texten till Samverka kring APL och 7:e meningen ändras till
Bidra till kvalitetsutveckling och marknadsföring.
Arbetsutskottet tillstyrker Evy Lindqvists förslag till ändring av texten.
Annika Sundström (v) yrkar att arbetsutskottet föreslår barn‐ och
utbildningsnämnden stryka den sista meningen i stycket.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag. Stycket Utbildningsrådet får följande ansvarsområde
föreslås få följande lydelse:
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Långsiktigt trygga innehåll och utveckling av utbildningsprogrammet.
Disponera de ekonomiska tillskotten från företag och kommun.
Påverka och utvärdera utbildningen.
Samverka kring APL (arbetsplatsförlagt lärande).
Ansvara för samverkan mellan skolan och näringsliv.
Starta och driva utvecklingsprojekt.
Bidra till kvalitetsutveckling och marknadsföring.
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Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Eva Haglund (mp)
och Elisabeth Johansson Hallin (v) att elevrepresentanterna i utbildningsrådet
skall vara i majoritet.
Ordföranden yrkar att Eva Haglunds (mp) och Elisabeth Johansson Hallins (v)
yrkande avslås.
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det avslagits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Företrädare för mp och v reserverar sig mot beslutet.
__________
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