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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55

Beslutande

Orvar Carlsson (kd), ordförande
Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande
Peter Göthblad (fv), 2:e vice ordförande, kl 15.30-18.55
Anita Karlsson (fv)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Birger Gustavsson (c), tjänstgörande ersättare
Leif Höglund (s), tjänstgörande ersättare
Gisela Holtersson (s)
James Bucci (v), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Inga-Lill Olsson (fv), ersättare
Maria Thulin, assistent, § 67
Anders Wiklund, lärare teckenspråk, § 67
Sten Gustafsson, rektor, § 68
Lars Karlsson, personalföreträdare
Ulla-Britt Ljunggren, personalföreträdare
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Marie Nordvall, ekonom, §§ 68-69
Sören Nilsson, utvecklingsledare, § 67
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Kjell Nilsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

67-76

Anne Elfving
Ordförande

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

Orvar Carlsson
Justerande

................................................................................
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Kjell Nilsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr

Mötets öppnande och visning av video om teckenspråksverksamheten vid Birger Sjöberggymnasiet__________________________
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat.
Därefter visas en TV-inspelning från Utbildningsradions program ”Pass”, som
ingår inom det europeiska språkåret. I programmet följer man bl a två elever
som läser teckenspråk inom samhällsvetenskapsprogrammet vid Birger
Sjöberggymnasiet.
Anders Wiklund och Maria Thulin informerar därefter om teckenspråksverksamheten vid Birger Sjöberggymnasiet. De redogör bl a för det
internprojekt för teckenspråksverksamheten som pågår under detta läsår för
att skapa en stabil organisation för framtida verksamhet.
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§ 68

Dnr 2001.16.005

Arbetsplan för utredning m m för körkortsutbildning
Gymnasienämnden beslutade 2001-03-20, § 26, att uppdra åt gymnasieförvaltningen att arbeta vidare med förslag till körkortsutbildning för
byggprogrammet, fordonsprogrammet, omvårdnadsprogrammet och
elprogrammet inriktning elteknik.
Förslag till arbetsplan daterad 2001-11-07 föreligger.
Sten Gustafsson, rektor, informerar i ärendet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att slutföra utredningen kring införandet av
körkortsutbildning för byggprogrammet, fordonsprogrammet,
omvårdnadsprogrammet och elprogrammet inriktning elteknik samt att
undersöka förutsättningarna för eventuell utvidgning av åtagandet.
att anta bifogade arbets- och tidsplan.

Expedieras
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Förvaltningsövergripande samverkansgruppen
Ekonom
Justerande sign
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Förvaltningssekreterare

§ 69
Modell för ekonomisk uppföljning
Marie Nordvall, ekonom, redogör för ett förslag till en modell för ekonomisk
uppföljning för nämnden.
Modellen innebär att respektive program följs upp månad för månad i
jämförelse med budget.
Modellen kommer därefter att utvecklas till att även omfatta verksamheterna
vid Komvux och gymnasiesärskolan.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 70

Dnr 2001.50

Yttrande över remiss angående organisation för personalfrågor
Kommunstyrelsens beredningsgrupp har den 16 oktober 2001 remitterat ett
förslag till organisation för personalfrågor till samtliga nämnder för yttrande.
Förslaget innebär en central gemensam personalfunktion där några av motiven
är att komma till rätta med problemen med ökad sjukfrånvaro, behov av
rehabiliteringsåtgärder, bättre samordning m m.
Förvaltningschefens förslag till yttrande 2001-11-07 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avstyrker remissens förslag till organisation för PA-frågor i
enlighet med yttrande daterat 2001-11-07.

Expedieras
Kommunstyrelsens organisationsberedning
Förvaltningsövergripande samverkansgruppen
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§ 71

Dnr 2001.55

Fastställande av program och inriktningar vid Birger Sjöberggymnasiet läsåret 2002/2003______________________________
Enligt skollagen samt rättsfall från skolväsendets överklagandenämnd är det av
vikt att eleverna får kännedom om de program och inriktningar som erbjuds i
och utom kommunen i god tid.
Förslag till program och inriktningar som kommer att erbjudas vid Birger
Sjöberggymnasiet 2002/03 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer program med inriktningar vid Birger
Sjöberggymnasiet för läsåret 2002/2003 enligt bilaga.
Bilagan till samverkansavtal med Melleruds kommun tecknat
2000-01-28 revideras i enlighet med detta beslut.

Expedieras
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Melleruds kommun
Studie- och yrkesvägledare
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§ 72

Dnr 2001.54

Principer vid handläggning av bidrag till elever som studerar vid
folkhögskolor____________________________________________
Gymnasieförvaltningen har under hösten fått flera förfrågningar/ansök-ningar
om bidrag till resor, litteratur, lunch m m från elever som studerar vid
folkhögskolor.
Då folkhögskolorna ligger utanför det allmänna skolväsendet finns
bestämmelser endast när det gäller resor och inackordering medan bidrag till
litteratur, mat m m ej är reglerat.
Förslag till principer för handläggning enligt tjänsteutlåtande daterat
2001-11-07 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Rektor för individuella programmet får i uppdrag att handlägga ansök-ningar
om bidrag för elever som studerar vid folkhögskolor utifrån de principer som
redovisas i tjänsteutlåtande daterat 2001-11-07.

Expedieras
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Karl-Gustav Johansson
Studie- och yrkesvägledare
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§ 73

Dnr 2001.51

Principer för bidrag till skollunch för elever vid fristående
gymnasieskolor_____________________________________
Under hösten 2001 har elever som studerar på fristående gymnasieskolor i
Trollhättan hört av sig om möjligheten att få ekonomisk ersättning för
skollunch. Skolorna kommer inte att stå för skollunchen.
I ersättningen (skolpengen) till fristående skolor ingår ersättning för lunch (SFS
2000:1174). Friskolorna har trots det ingen skyldighet att ordna lunch, utan
kan välja att använda ersättningen på annat sätt, t ex till läromedel.
Härav följer att kommunen inte har någon skyldighet att ersätta elever vid
friskolor för utebliven lunch.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beviljar ej bidrag till skolmåltider för elever vid fristående
gymnasieskolor då ersättningen till friskolorna inkluderar lunch.

Expedieras
Kerstin och Sverre Lindblad
Birger Sjöberggymnasiet, expedition och rektorer

Justerande sign
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§ 74

Dnr

Uppföljning av gymnasienämndens hearing 23 oktober
Sammanställning utifrån gymnasienämndens hearing kring elevdemokrati den
23 oktober föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Föreliggande dokument ska delges samtliga deltagare.

Expedieras
Samtliga deltagare

Justerande sign
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§ 75

Dnr

Information och rapporter
Förvaltningschefen informerar om
att Vänersborgs kommun har tilldelats 8,3 miljoner kr i statsbidrag för
Kunskapslyftet 2002. Åren 2003-2005 får kommunerna ett riktat statsbidrag
och från 2006 inräknas bidraget i det generella statsbidraget till kommunerna.
För nästa år tilldelas Vänersborgs kommun 1 366 tkr i riktat statsbidrag till
infrastruktur för vuxnas lärande.
att förvaltningen för närvarande har följande tjänster utannonserade; rektor på
Komvux, studie- och yrkesvägledare på Komvux och två specialpedagoger
för gymnasieskolan.
att aktuell information om skolfrågor finns att hämta på nätet från bl a
Skolverket och Utbildningsdepartementet.
att löneförhandlingarna är inne i ett slutskede. Arbetsgivaren har över-lämnat
förslag till de fackliga organisationerna, utifrån de lönesamtal respektive
arbetsledare fört med sin personal.
att Skolverket tilldelat gymnasieförvaltningen 600 000 kr i bidrag för ett
treårigt projekt kring bemötande, bedömning och betyg.
Ordföranden informerar om
att det är möte i Tvåstadskommittén den 11 december kring gymnasiefrågor.
att presidiet haft träff med Maria Thulin, assistent, Anders Wiklund, lärare i
teckenspråk och Bengt Ahlström, rektor, för att informera sig om nuläget för
teckenspråksverksamheten.
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§ 76

Dnr

Anmälan
Ärenden enligt postlista 2001-10-16—11-12 anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

