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Plats

Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 12 juni 2012, kl 13.00-14.30

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

Anna Rudebou Svedung

Paragrafer

54-62

Underskrifter
Sekreterare

............................................................................................

Marit Hansson

Ordförande

.............................................................................................

Henrik Josten

Justerande
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Anna Rudebou Svedung
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Närvarolista
Beslutande
Henrik Josten (M)
Theresia Nordlund (S) §§ 54-57
Christer Thobiasson (M)
Anna Rudebou Svedung (M)
Gunnar Henriksson (FP)
Leif Höglund (S)
Bengt Fröjd (C)
James Bucci (V)
Jan-Erik Strid (VFP)
Eva Lindgren (V) §§ 58-62

Tjänstgör för

Astrid Karlsson-Björkman (M)

Christina Olsen Lundh (MP)
Theresia Nordlund (S)

Ersättare
Jonathan Axelsson (M)
John-Åke Ericsson (KD)
Eva Lindgren (V) §§ 54-57
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Övriga deltagare
Roger Engström, rektor, § 54
Christina Wennerdal, rektor, § 55
Lena Hansson, gymnasiechef, § 58
Kent Javette, förvaltningschef
Marit Hansson, förvaltningssekreterare
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Ärenden

Sid

§ 54

4

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2012/2013- utbildningsplan
introduktionsprogrammen

§ 55

Kvalitetsredovisning Birger Sjöberggymnasiet och Komvux 2011 för beslut

5

§ 56

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2012/2013 – beslut restaurang-

6

och livsmedelsprogrammet
§ 57

Gym/Vux Vänersborg-Trollhättan

7

§ 58

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012 – investeringsplan Idrottsgatan 3

8

§ 59

Information, rapporter och övriga frågor

9

§ 60

Anmälan om delegationsbeslut 2012

10

§ 61

Meddelanden 2012

11

§ 62

Ärenden till nästa sammanträde 2012-09-18

12
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Dnr 2011/132

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2012/2013 utbildningsplan introduktionsprogrammen
Ärendebeskrivning
Enligt 17 kap 7 § nya skollagen (2010:800) skall varje huvudman besluta om en
utbildningsplan för introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Roger Engström, tf
rektor Birger Sjöberggymnasiet, presenterar introduktionsprogrammen och syftet med
de olika programmen.
Roger Engström presenterar förslag till utbildningsplan för Birger Sjöberggymnasiets
introduktionsprogram daterad 2012-06-xx föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad utbildningsplan för Birger Sjöberggymnasiets
introduktionsprogram läsåret 2012/2013 i enlighet med upprättad plan daterad
2012-06-07.
_____________
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Dnr 2012/75

Kvalitetsredovisning Birger Sjöberggymnasiet/Komvux 2011 för
beslut
Ärendebeskrivning
Vid föregående nämndsammanträde redovisade gymnasiechef Lena Hansson
kvalitetsredovisningen för Birger Sjöberggymnasiet 2011. Christina Wennerdal, rektor,
kom till dagens sammanträde och redogjorde för Komvux del.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad kvalitetsredovisning 2011 för Birger
Sjöberggymnasiet och Komvux.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer
gymnasiechef
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§ 56

Dnr 2011/132

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2012/2013 – beslut
restaurang- och livsmedelsprogrammet
Ärendebeskrivning
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (tidigare hotell- och restaurangprogrammet),
som bedrivs i Onsjö, har lokaler som är i behov av åtgärder. Beräknad kostnad uppgår
till drygt 1 000 Tkr.
Gymnasiet har inte avsatt någon budget för att åtgärda lokalerna. Om lokalerna ska
åtgärdas måste besparingar på annat ske.
Antalet förstahandssökande till programmet är i nuläget 6 elever. Vid den slutliga
antagningen föregående år (2011-09-15) var antalet antagna elever 13, och året innan
15. Elevantalet är därvid sjunkande.
Tjänsteskrivelse daterad 2012-05-09 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att restaurang- och livsmedelsprogrammet läggs ner i
Vänersborg om senast tre år, då hyreskontraktet med Hemsö löper ut 2015-06-30.
Förvaltningen ges i uppdrag att säga upp hyreskontraktet för lokalerna på restaurangoch livsmedelsprogrammet med verkan senast från och med 2015-06-30.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer
gymnasiechef
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§ 57

Dnr 2009/122

Gym/Vux Vänersborg - Trollhättan
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Vänersborg respektive Trollhättan har nu beslutat om att städerna
skall ingå kommunalförbund för de frivilliga skolformerna.
Henrik Josten, ordförande och Kent Javette, förvaltningschef, informerar:
-

Upplägg för programutbud har diskuterats.
Det är viktigt att få till stånd en struktur för kommande beslutsfattande under hösten
när interimsstyrelsen tillträder den 1 juli.
Sista styrgruppsmötet kommer att hållas den 19 juni.
Kansliet kommer att placeras i Vänerparken. Tilltänkt bemanning är tolv exklusive
förbundsdirektör.
Den fortsatta samverkan mellan grund- och gymnasieskola kommer att behandlas
på styrgruppsmötet den 19 juni.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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Dnr 2012/7

Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012 - investeringsplan
Idrottsgatan 3
Lena Hansson, gymnasiechef, presenterar tankar inför en ombyggnad av Birger
Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 3. Främst de delar där samhällsvetenskapliga
programmet respektive naturvetenskapsprogrammet har sin verksamhet är berörda.
Moduler skall användas för att få så flexibla lösningar som möjligt. Endast viss
tillbyggnad är tänkt att ske, såsom bygghall.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.
_____________
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Dnr 2012/4

Information, rapporter och övriga frågor 2012
Information från förvaltningschef
Skolverkets referensgrupp har haft möte den 4 juni, då bland annat rapporten
”Likvärdig utbildning i svensk grundskola” diskuterades. Även skapande av nationellt
jämförbara kvalitetsindikatorer fanns på dagordningen.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen
_____________
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§ 60

Dnr 2012/5

Anmälan om delegationsbeslut 2012
Delegationsbeslut för perioden 2012-05-09-2012-06-04 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 2012-05-09 –
2012-06-04 enligt bifogat underlag.

_____________
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Dnr 2012/6

Meddelanden 2012
Meddelandelista för perioden 2012-05-08-2012-06-04 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden noterar informationen.

_____________
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Dnr 2012/8

Ärenden till nästa sammanträde 2012-09-18






Delårsrapport
Lokalfrågor
Gym/Vux Vänersborg-Trollhättan
Verksamhetsuppföljning
Yttrande över motion om möjlighet för nämnder att införa öppna sammanträden
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