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Plats och tid

Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, kl 13.00 – 19.25

Beslutande

Orvar Carlsson (kd), ordförande
Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande
Peter Göthblad (fv), 2:e vice ordförande, §§ 3-12, kl 15.00-19.25
Anita Karlsson (fv)
Kerstin Andersson-Carlsson (m), §§ 1-6, kl 13.00–18.15
Birger Gustavsson (c), tjänstgörande ersättare
Kristina Floros (s), §§ 1-6, kl 13.00-17.45
Gisela Holtersson (s)
Madelaine Johansson (v)

Övriga deltagande

Alexandra von Essen (m), ersättare, §§ 1-6, kl 13.00-17.30
Inga-Lill Olsson (fv), tjänstgörande ersättare §§ 7-12
Jeanette Larsson (s), tjänstgörande ersättare §§ 7-12
Andreas Nyström (s), ersättare
Lars Karlsson, personalföreträdare, §§ 1-6
Ulla-Britt Ljunggren, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Sören Nilsson, utvecklingsledare, §§ 1-3
Björn Hård af Segerstad, rektor NV, ES, § 4
Bengt Renholm, rektor BF, EC, EN, IP, TE, § 4
Stefan Lundström, rektor SP, § 4
Sten Gustafsson, rektor BP, FP, HR, HV, IPTK, § 4
Lena Hansson, rektor HP, OP, OPTN, SPTN, § 4
Kenth Gustafsson, rektor IV, § 4
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Kerstin Andersson-Carlsson, §§ 1-6, Kjell Nilsson, §§ 7-12

Justeringens
plats och tid
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Sekreterare
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Ordförande
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Orvar Carlsson
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Kerstin Andersson-Carlsson, §§ 1-6

Kjell Nilsson, §§ 7-12

ANSLAG/BEVIS
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§ 1

Dnr

Mötets öppnande samt beslut om elevers deltagande vid
sammanträdet___________________________________
Ordföranden hälsar alla deltagare välkomna till dagens sammanträde och
förklarar mötet öppnat.
Därefter frågar ordföranden gymnasienämndens ledamöter om närvarande
elever får delta vid dagens sammanträde.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner att närvarande elever får delta vid
gymnasienämndens sammanträde.
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§ 2

Dnr

Information och frågestund med elever från demokratikursen
Elever som går lokal kurs i demokrati har inbjudits att delta vid dagens
sammanträde med gymnasienämnden.
Frågestunden inleds med en presentationsrunda av alla deltagare.
Ulla-Britt Ljunggren, lärare, informerar därefter om demokratikursen som har
rönt ett stort intresse bland eleverna.
Därefter ställer eleverna frågor om bl a ombyggnaden av Birger Sjöberggymnasiet, den politiska processen och hur nämnden får kunskap om elevens
vardagssituation i skolan.
Vidare framför eleverna önskemål om att elevrepresentanter ska få delta på
nämndens sammanträden.
Frågestunden avslutas med gemensamt kaffe i matsalen.
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§ 3

Dnr

Information om pågående arbete med lokaler för gymnasieskola och
komvux___________________________________________________
Sören Nilsson, utvecklingsledare informerar om aktuellt läge vad gäller
ombyggnaden av Birger Sjöberggymnasiet och flyttning av Komvux till
Trenova.
Birger Sjöberggymnasiet:
Arbete pågår med etapp 3, nya lokaler för administration, elevcafeteria
m m. Ombyggnadsarbetet kommer att föranleda vissa omflyttningar under
ombyggnadstiden.
I samband med ärendet erinras om tidigare uppdrag till förvaltningen:
- förslag på åtgärder för den yttre miljön för Birger Sjöberggymnasiet,
Idrottsgatan 3
- skylt till biblioteket på Idrottsgatan 3 på de elever som arbetat med
ombyggnaden av biblioteket.
Komvux Trenova:
Från höstterminen 2001 flyttas all verksamhet vid Komvux in i nyrenoverade
lokaler som hyrs vid Trenova. Förslag på lokalernas utformning har diskuterats
i arbetsgruppen och redovisas för nämnden.

Expedieras
Siw Andersson
Sören Nilsson
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§ 4

Dnr 2001.7

Redovisning av åtgärder för att höja kvaliteten vid Birger Sjöberggymnasiet_________________________________________________
Gymnasienämndens beslutade vid sitt sammanträde den 19 juni 2000 att
fördela ett anslag för kvalitetshöjande åtgärder till gymnasieskolan på 325 000
kr till ett eller flera av följande områden; introduktion, utvärdering och ökade
omvärldskontakter.
Anslaget har fördelats per rektorsområde utifrån elevantalet och beslutas av
rektorsråden inom ovanstående åtgärdsområden.
Respektive rektor fick i uppdrag att redovisa hur anslaget använts till
gymnasienämnden den 14 december 2000.
Vid sammanträdet redovisas anslagets användning.
Sten Gustafsson - samarbetsövningar, studiebesök, ämnesövergripande
projekt ”Medelhavskväll”
Björn Hård af Segerstad – studiebesök på Innovatum och Kristinebergs
Marinbiologiska institution, teaterresa.
Kenth Gustafsson – introduktionsvecka på Karlsrogården, studiebesök på
skogsbruksskolan i Svenljunga.
Bengt Renholm – teaterresa till Göteborg, studiebesök på Innovatum,
uppfräschning av uppehållsrum.
Stefan Lundström – studieresa till bl a Oslo och Tanum samt aktiviteter på
Innovatum i samband med introduktionsveckan.
Lena Hansson – grupputvecklingsaktiviteter på Träsket och Boda Borg i
Karlskoga samt bio på luciadagen för alla rektorsområdets elever.
Sammanfattningsvis konstaterades att anslaget för kvalitetshöjande åtgärder
har varit mycket positivt. Frågan om nya anslag för kvalitets-höjande åtgärder
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kommer att tas upp till diskussion i fördelningen av årets budget.
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§ 5

Dnr

Utvärderingsplan för skolplan m m
Utvecklingsledare Siw Andersson har utarbetat ett förslag till
återkopplingssystem för utvärdering, uppföljning, kvalitetsredovisning och
övrig återkoppling.
Förvaltningschefen redovisar utkastet.
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 6

Dnr

Information och föredragning
Information och föredragning ges till beslutsärendena i §§ 7-11.
Därutöver informeras enligt följande.
Förvaltningschefen
Ekonomi – preliminärt resultat för gymnasienämnden 2000 redovisas.
Läraravtal 00 - avtalet innebär bl a att det ska finnas ett lokalt
avtal/skolutvecklingsavtal klart senast 2001-05-01.
Förvaltningssekreteraren
Befolkningsprognos 1999-2009 med utveckling av antal ungdomar i åldrarna
16- 18 redovisas.
På kommunens hemsida www.vanersborg.se publiceras kallelser och
protokoll för samtliga nämnder fr o m januari i år.
Ytterligare en IT-nyhet är att all personal och förtroendevalda nu kan nå
kommunens interninformation på intranet via webbaccess.
Ordföranden informerar om att avtal med Onsjö Golfklubb ska tas upp som
beslutsärende i gymnasienämnden 20 februari.
----Ajournering
Ordföranden ajournerar mötet för gruppöverläggningar kl 18.50.
Sammanträdet återupptas kl 19.15.
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§ 7

Dnr 2001.6

Arbetsordning för lokal styrelse och rektorsråd
Ett förslag till arbetsordning för lokal styrelse och rektorsråd har utarbetats
med utgångspunkt från bl a de ärenden som varit uppe i lokala styrelsen och
rektorsråden under året.
Gymnasienämnden har informerats om arbetsordningen vid samman-trädet
den 14 december 2000.
Förslaget till arbetsordning har under december månad varit ute på remiss till
rektorsråd, elevstyrelse och samverkansgrupp.
I föreliggande förslag har vissa justeringar gjort utifrån inlämnade synpunkter.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden antar föreliggande arbetsordning för lokal styrelse och
rektorsråd med elevmajoritet vid Birger Sjöberggymnasiet.

Expedieras
Rektorer
Rektorsråd
Elevstyrelse
Elevråd
Lokal styrelse
Förvaltningens samverkansgrupp
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§ 8

Dnr 2001.5

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Fyrstad
De fyra kommunerna Lysekil, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg har
inom ramen för kommunalförbundet Fyrstadskansliet diskuterat olika
samverkansformer för gymnasieutbildningar kommunerna emellan.
Enligt förslaget ska elever inom Fyrstad fritt inom samverkansområdet få söka
till omvårdnadsprogrammet, teknikprogrammet, specialutformat program
SAAB och Volvo Aero samt naturvetenskapsprogrammet, marinbiologisk
inriktning i Lysekil.
Uddevalla och Trollhättans kommun har tidigare godkänt och undertecknat
avtalet.
Gymnasienämnden beslutade den 14 december 2000 att uppdra åt
förvaltningschefen att bereda ärendet ytterligare inför gymnasienämndens
sammanträde den 23 januari 2001.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ser positivt på samverkan för gymnasieutbildning för att på
sikt erbjuda eleverna i Fyrstad bästa tänkbara gymnasieutbildning. Som en
första etapp i att utveckla samverkan föreslås
att samverkansavtalet gäller under perioden 2001-01-01—12-31 med
utvärdering för fortsatt utveckling
att avtalet omfattar omvårdnadsprogrammet med lokala inriktningar,
specialutformat program Volvo Aero och SAAB, naturvetenskapsprogrammet, lokal inriktning marinbiologi (Lysekil) samt lokal inriktning musik
(Vänersborg)
att överlåta ärendet till ordföranden för vidare handläggning.
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Expedieras
Kommunalråden, gymnasienämndens ordförande,
rektorer Birger Sjöberggymnasiet, studie- och yrkesvägledare
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§ 9

Dnr 2001.2

Tidplan för intagning till gymnasieskolan 2001
Av gymnasieförordningen GyF 6:12 framgår att det ska fattas ett beslut om
preliminär intagning till gymnasieskolans program samt att det slutliga beslutet
om intagning om möjligt ska fattas före den 1 juli.
Intagningen kräver en omfattande samverkan mellan kommuner. Svenska
Kommunförbundet har därför rekommenderat att en enhetlig tidplan för
intagning följs.
Förslag till tidplan föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer tidplan för intagning till gymnasieskolan för
läsåret 2001/02 enligt tjänsteutlåtande 2000-12-18.

Expedieras
Studie- och yrkesvägledare grundskola, gymnasieskola
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Elevadministratörer
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§ 10

Dnr

Lokala inriktningar på industriprogrammet
Gymnasienämnden beslutade den 17 oktober 2000, § 77, att ansöka hos
Skolverket om studievägskod för lokala inriktningar till bl a industriprogrammet. Alla studievägar ska kodas och registreras hos Skolverket. För
att få en studievägkod till en lokal inriktning ska den anmälas till Skolverket.
Vid kontakter med Skolverket samt berörd rektor behöver nämndens beslut
ändras vad gäller industriprogrammet bl a för att tydligt kunna profilera
industriprogrammets kursutbud.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer följande lokala inriktningar på
industriprogrammet:
•
•
•
•
•
•

Massa och pappersteknik
Processoperatör
Materialteknik
Svetscertifiering
CNC-teknikutveckling
Skrädderi och mode

Ovanstående beslut ersätter gymnasienämndens beslut 2000-10-17, § 77, vad
gäller inriktningar på industriprogrammet.

Expedieras
Skolverket
Studie- och yrkesvägledare grundskola, gymnasieskola
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
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§ 11

Dnr

Anmälan till Skolriksdagen
Anmälan till Skolriksdagen den 29 – 30 mars 2001 samt praktiska
arrangemang diskuteras.

Gymnasienämndens beslut
Till skolriksdagen 29 – 30 mars deltar följande:
- gymnasienämnden – ordinarie ledamöter (nio st) och vid förhinder
ersättare
- gymnasieförvaltningen - sex tjänstemän vilka utses av förvaltningschefen.
Anmälningarna ifyllda lämnas till förvaltningssekreteraren senast den
7 februari.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

Gymnasienämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

15

2001-01-23

§ 12

Dnr

Anmälan
Bifogade postlista över ärenden inkomna till gymnasienämnden under perioden
2001-01-01—01-15 anmäles.
Anmälan läggs till handlingarna.
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