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Specialidrott i Luleå gymnasieskola
07.253 612
Bilaga 1: utredning om specialidrott i Luleå gymnasieskola inkl enkäter
Bilaga 2: skrivelse angående regionalt ishockeygymnasium för flickor
Ärendebeskrivning
Rektor Nils Hermansson har utrett organisationen för specialidrott i Luleå
gymnasieskola, bilaga 1 och 2 till denna paragraf. Utredningen innefattar
också förslag om regionalt ishockeygymnasium för flickor.
Utredningens förslag sammanfattas nedan:
• HT 2008 kan elever från åk 9 välja att läsa specialidrott på tre nivåer i Luleå
gymnasieskola: RIG (riksidrottsgymnasium) REG (regionalt
idrottsgymnasium) och LOG (lokalt idrottsgymnasium).
• Specialidrotten organiseras i Gymnasiebyns idrottsprofil under ledning av
rektor för Idrottsprogrammet
• Elever som antas till RIG och REG kan kombinera specialidrotten med
studier på Byggprogrammet, Elprogrammet, Idrottsprogrammet eller
Ledarskapsprogrammet.
• Elever som antas till LOG kan välja bland samtliga program utom
Idrottsprogrammet i Luleå gymnasieskola.
• Antagning till specialidrott i Gymnasiebyns idrottsprofil sker på idrottsliga
meriter av respektive utbildningsråd för sökt idrott.
• Antagning till program sker på betyg från åk 9.
• Ett regionalt ishockeygymnasium för flickor startas om avtal kan träffas
med ansvarig förening.
• En samverkan med övriga fyrkantkommuner tas upp om placering av
idrotter där de bästa förutsättningarna finns.
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• Personalresurs tilldelas rektor för Idrottsprogrammet med volymen 1,5

befattningar under en treårsperiod, varav en 50% befattning reserveras till
en samordnare/biträdande rektor för verksamheten. Resterande del går till
den ökade undervisningsvolymen inom verksamheten.
Förvaltningens förslag till beslut
Specialidrotten inom Luleå gymnasieskola organiseras enligt förslag i bilaga
från och med höstterminen 2008.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har hållits 2007‐08‐14.
Yrkanden
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Anneli Ahlbäck (s) och
Johan Sparrman (s) bifall till förvaltningens förslag förutom på den sista
punkten som gäller personalresurserna, där beslut bör tas vid senare tidpunkt
i planeringen av verksamheten.
Propositionsordning
Ordföranden prövar yrkandet mot förvaltningens förslag och finner att det
vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till barn‐ och utbildningsnämnden
Arbetsutskottet beslutar föreslå barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag, förutom på den sista punkten där beslut bör tas vid
senare tidpunkt under planeringen av verksamheten.
_____
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde konstateras att det ej är
möjligt att starta ett regionalt hockeygymnasium i Luleå, men att lösningar
kommer att sökas i fyrkantssamarbetet.
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Barn‐ och utbildningsnämndens beslut
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar följande:
• HT 2008 kan elever från åk 9 välja att läsa specialidrott på tre nivåer i
Luleå gymnasieskola: RIG (riksidrottsgymnasium) REG (regionalt
idrottsgymnasium) och LOG (lokalt idrottsgymnasium).
• Specialidrotten organiseras i Gymnasiebyns idrottsprofil under ledning
av rektor för Idrottsprogrammet
• Elever som antas till RIG och REG kan kombinera specialidrotten med
studier på Byggprogrammet, Elprogrammet, Idrottsprogrammet eller
Ledarskapsprogrammet.
• Elever som antas till LOG kan välja bland samtliga program utom
Idrottsprogrammet i Luleå gymnasieskola.
• Antagning till specialidrott i Gymnasiebyns idrottsprofil sker på
idrottsliga meriter av respektive utbildningsråd för sökt idrott.
• Antagning till program sker på betyg från åk 9.
• Start av ett regionalt ishockeygymnasium för flickor överlämnas för
handläggning inom ramen för samverkan i fyrkanten.
• En samverkan med övriga fyrkantkommuner tas upp om placering av
idrotter där de bästa förutsättningarna finns.
_____

Beslutsexpediering
Skolchef, chef för gymnasieskolan, Tove Waara Axelsson, Inez Sellberg,
utvecklingsenheten
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