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Omr chef gy, Tove Waara‐Axelsson, Inez Sellberg

Poängbedömning vid ansökan till gymnasieskolan
07.2 612
Enligt gymnasieförordningen kap 6 § 6 kan styrelsen besluta att en sökande
till gymnasiets nationella program får tillgodoräkna sig maximalt 10 poäng i
utökat meritvärde. I Luleå kommun tillämpas det för elever som upprepar sin
förstahandsansökan.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutade, 2004‐10‐26, § 148, att elever på IV‐
programmet får tillgodoräkna sig maximalt 10 poäng i utökat meritvärde när
eleven gjort minst 10 veckors godkänd praktik.
Luleå kommun samverkar om gymnasieutbildningar med Bodens, Piteås och
Älvsbyns kommuner. Inför läsåret 2007/2008 kommer eleverna i de fyra
kommunerna att kunna söka till samtliga utbildningar inom fyrkanten så
kallade ”fritt sök”. Detta medför att Luleå kommun måste ha samma
regelverk som styr intagningen till gymnasieskolan i samtliga kommuner.
Elever i samverkanskommunerna har inte samma rätt att tillgodoräkna sig
utökat meritvärde med 10 poäng för minst 10 veckors godkänd praktik.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att undanröja beslutet att ge
elever möjlighet att tillgodoräkna sig 10 poäng extra för minst 10 veckors
godkänd praktik.
Gymnasieförordningens regel att tillgodoräkna sig 10 poäng extra vid
upprepat förstahandsval gäller.
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
_____
Vid barn‐ oh utbildningsnämndens sammanträde yrkar Thomas Olofsson (fp)
att arbetsutskottets förslag kompletteras med följande tillägg:
Ordföranden får i uppdrag att föreslå övriga politiker i fyrkantskommunerna
att införa den modell för poängberäkning som nu tillämpas av Luleå kommun
samt återkoppla resultatet av detta förslag till barn‐ och utbildningsnämnden i
god tid innan ansökningarna inför läsåret 2008/2009 skall vara inlämnade.
Yrkandet stöds av Annika Sundström (v).
Ordföranden prövar yrkandet och finner att det bifallits.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
det tillägg som framgår av Thomas Olofssons (fp) yttrande.
_____
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