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Medborgarförslag om utbildningsplanen på gymnasieskolan
Bilaga:
Skrivelse ”Varför måste eleverna på estetik och media få ett djup i kurserna?”

Ärendebeskrivning
Birgitta Brun anför följande i ett medborgarförslag 2012-05-28.
Det har under vecka 21 2012 meddelats, eleverna i åk1 Estetik- och media, att
de val de gjort till fördjupningskurser till åk 2 ej kommer att erbjudas i full
utsträckning som utlovats. Luleå gymnasieskola ”marknadsförde” sig bl. a
som enda skola norr om Stockholm att kunna erbjuda elever certifiering i ett
professionellt ljudprogram vid namn Protools.
Vid skolans ”Öppet hus” vintern 2010 lovordade skolan, angående gällande
utbildning, för elever och föräldrar, att skolan tillhörde de tio främsta i
Sverige av vad den hade att erbjuda eleverna. Vid val av ovan nämnda
program skulle de vid åk 2 få fördjupa sig i de tre inriktningarna:
Grafisk formgivning
Foto
Film (ljud eller bild)
Med detta i bagaget blev valet lättare för min dotter som intresserat sig för
grafisk form och sett fram emot detta.
Jag som förälder anser att skolan i och med detta ”sviker” eleverna i första
hand. Tydligen är elevunderlaget för litet för att erbjuda alla 3 inriktningar,
något som ALDRIG, i förtid, informerats via kommun eller skola. Nu finns det
tydligen inte resurser till detta. Detta resulterar i att de elever som söker sig
vidare till utbildningar efter gymnasiet ej har samma förutsättningar som
andra elever med likvärdig gymnasial utbildning från övriga delar av landet.
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Förslag
Önskar att barn-och utbildningsnämnden eller annan berörd instans ser
allvaret i detta och gör en omfördelning av resurser för att kunna fullfölja den
utlovade utbildningsplanen för våra ungdomar som de valde för ca 1 ½ år
sedan.
I nuläget finns resurser för 500 undervisningstimmar i fördjupningskurser på
estetik och medieprogrammet. Har fått information, från tf rektor Tove
Jonsson, att det krävs resurser för ytterligare timmar för att skolan skall kunna
fullfölja sitt åtagande i det som har ”marknadsförts” för oss föräldrar och
elever.
Gör en djupdykning i penningpåsen en gång till och fullfölj kommunen och
skolans åtagande i det som erbjudits och lovats våra gymnasieungdomar
istället för att ”dra undan mattan” för dem i elfte timme.
Estetik och medieprogrammet har lyckats uppnå en ”status” som en gedigen
utbildning, något som också marknadsförs till andra närliggande kommuner.
Önskar Luleå kommun att utbildningsalternativet skall fortsätta vara ett av de
främsta i Sverige bör man återinföra dessa fördjupningsval till fullo. Om inte,
är risken stor att antalet elever kan komma att minska än mer och risk finns att
programmet utarmas pga svikande elevunderlag. Se istället till att vi
kommuninnevånare kan vara stolta över vår gymnasieskola med dess
utbildningar.
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