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Omr chef gy, Inez Sellberg, Tove Waara‐Axelsson, chef ek enheten,
Vera Jonsson

Gymnasieskolans programutbud /organisation 2007/2008
06.211 612
Barn‐ och utbildningsnämnden har att fastställa gymnasieskolans
programutbud för läsåret 2007/2008.
Fr o m läsåret 2007/2008 genomförs en revidering av gymnasieskolan, GY 07.
Verkställighet av beslutet Gy 07 innebär förändrade förutsättningar för
gymnasieskolan; bland annat införs så kallad frisök, vilket bland annat ökar
möjligheten för elever att söka sig till utbildningar utanför den egna
kommunen, bilaga 1 till denna paragraf.
Med anledning av de förändringar som införs föreslås justeringar i
gymnasieskolans programutbud.
Förvaltningens förslag till beslut
•

Filmarbetarprogrammet inarbetas i Medieprogrammet.
Lärlingsutbildning för de elever som vill gå Filmskolan ingår i
utbildningen. Namnet Filmskolan behålls som varumärke.

•

I‐tek inarbetas i Industriprogrammet med inriktningarna UNDERHÅLL
och PLÅT‐ OCH SVETS och att namnet I‐tek behålls som varumärke.

•

Inriktningarna VERKTYGSMAKARE och CNC utformas som
lärlingsutbildningar och att namnet I‐tek behålls som varumärke.

•

Den studieförberedande delen av I‐tek inarbetas i Teknikprogrammet.
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•

Ledarskapsprogrammet läggs ner från läsåret 2007/2008. Inga nya
elever tas in från läsåret 2007/2008. De elever som börjar läsåret
2006/2007 ska avsluta sin utbildning inom Ledarskapsprogrammet.

•

Idrottsprogrammet blir kvar som specialutformat program.

•

Specialidrott (Idrottsfördjupning) erbjuds samtliga elever som
individuellt val från åk 1.

Gymnasieskolans programutbud fastställs enligt följande:
•
Barn‐ och fritidsprogrammet
•
Byggprogrammet
•
Elprogrammet
•
Energiprogrammet
•
Estetiska programmet
•
Fordonsprogrammet
•
Handels‐ och administrationsprogrammet
•
Hantverksprogrammet Frisör/ Mode och Design
•
Hotell‐ och restaurangprogrammet
•
Idrottsprogrammet, spec. utformat
•
Individuella programmet
•
Industriprogrammet (I‐tek)
•
Livsmedelsprogrammet
•
Medieprogrammet
•
Naturvetenskapsprogrammet
•
Omvårdnadsprogrammet
•
Samhällsvetenskapsprogrammet
•
Teknikprogrammet
•
Verktygsmakare, CNC; lärlingsutbildning
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2006‐10‐10.
Vid arbetsutskottets sammanträde meddelas att regeringen aviserat att den
planerade gymnasiereformen Gy –07 inte skall genomföras. Det innebär att
det förslag som förvaltningen presenterat ovan inte kan genomföras på sätt
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som redovisats. Detta förslag bygger på den föreslagna gymnasiereformen
Gy –07.
Förslag till beslut
Med hänsyn till den korta handläggningstid och många oklarheter kring
gymnasieskolans framtida utformning föreslår gymnasieskolans
ledningsgrupp följande:
•
•

•

•

Idrottsprogrammet blir kvar som specialutformat program.
Gymnasieskolans ledningsgrupp får i uppdrag att arbeta för att de
specialutformade programmen Filmarbetareprogrammet,
Ledarskapsprogrammet och I‐tek inarbetas i de nationella program som
finns i gymnasieskolan från läsåret 2008/2009.
Gymnasieskolan får i uppdrag att utreda om specialidrott
(idrottsfördjupning) kan erbjudas samtliga elever som individuellt val
från årskurs 1.
Samtliga specialutformade program blir kvar i nuvarande omfattning
under läsåret 2007/2008.

Gymnasieskolans programutbud får därmed följande utformning för läsåret
2007/2008:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Barn‐ och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Energiprogrammet
Estetiska programmet
Filmarbetareprogrammet, spec utformat. Intagning vartannat år
Fordonsprogrammet
Handels‐ och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet Frisör
Hantverksprogrammet Mode och Design
Hotell och restaurangprogrammet
Idrottsprogrammet, spec utformat
Individuella programmet
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I‐tek, spec utformat
Ledarskapsprogrammet, spec utformat
Livsmedelsprogrammet
Medieprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Thomas Olofsson (fp) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning.
Annika Sundström (v) yrkar att ärendet överlämnas till barn‐ och
utbildningsnämnden för beslut.
Ordföranden prövar yrkandena och finner att Annika Sundströms (v) yrkande
vunnit bifall medan Thomas Olofssons (fp) yrkande avslagits.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet för beslut i barn‐ och
utbildningsnämnden. Förvaltningen får i uppdrag att inför nämndens
handläggning stämma av förslaget med övriga kommuner i fyrkanten.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde informerar ordföranden
om att de övriga kommunerna i 4‐kanten underrättats om Luleå kommuns
förslag till programutbud. De övriga kommunerna har inga synpunkter på
detta.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt det förslag framställt av
gymnasieskolans ledningsgrupp som presenterades vid arbetsutskottets
sammanträde.
_____
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