VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2001-09-25

1 (6)

Plats och tid

Komvux, Östra vägen 1, 2001-09-25, kl 15.00 – 18.50.

Beslutande

Orvar Carlsson (kd), ordförande
Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande
Peter Göthblad (fv), 2:e vice ordförande, §§ 58-60, kl 16.00-18.00
Anita Karlsson (fv)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Birger Gustavsson (c), tjänstgörande ersättare
Kristina Floros (s), §§ 57-60, kl 15.00-18.30
Gisela Holtersson (s)
Madelaine Johansson (v), §§ 57-59, kl 15.00-16.45

Övriga deltagande

Inga-Lill Olsson (fv), tjg ers §§ 57-61, ej tjg ers 58-60
Jeanette Larsson (s), ej tjg ers §§ 57-60, tjg ers § 61
Leif Höglund (s), ej tjg ers §§ 57-59, tjg ers §§ 60-61
Andreas Nyström (s), ej tjg ers, §§ 57-59, kl 15.00-17.40
James Bucci (v), ej tjänstgörande ersättare, § 57, kl 15.00-16.00
Lars Karlsson, personalföreträdare, §§ 57-59
Ulla-Britt Ljunggren, personalföreträdare
Margaretha Frimodig, rektor Komvux, §§ 57, 58 (info K-lyftet)
Bengt Ahlström, rektor Komvux, § 57
Lena Hermann, assistent Komvux
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Sören Nilsson, utvecklingsledare
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Kristina Floros §§ 57-60

Gisela Holtersson § 61

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

57-61

Anne Elfving
Ordförande

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

Orvar Carlsson
Justerande

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

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

Kristina Floros

Gisela Holtersson
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
2001-09-25

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslags
nedtagande

Gymnasieförvaltningen

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr

Mötets öppnande samt godkännande om deltagande vid möte
Mötet inleds med en rundvandring i Komvux nya lokaler vid Trenova, Östra
vägen 1. Lokalerna förevisas av rektorerna Bengt Ahlström och Margaretha
Frimodig.
Efter rundvandringen hälsar ordföranden ledamöter m fl välkomna till dagens
sammanträde.
Därefter frågar ordföranden om nämnden godkänner att Lena Hermann,
assistent vid Komvux, deltager vid dagens möte.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner att Lena Hermann, assistent vid Komvux,
deltager vid dagens möte.

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

Sida

3

2001-09-25

§ 58
Föredragning och information
Föredragning och information ges till beslutsärendena §§ 59-60.
Därutöver ges följande information.
Förvaltningschef
• Ansökan om fyra nya KY-utbildningar har lämnats in till Skolverket.
• Gymnasieförvaltningen har haft träff med Skolverkets utvecklings-enhet för
ett samarbete kring frågor om bemötande, bedömning och betyg.
• ELA kommer att följa lokala styrelsens möte den 26 september.
• Birger Sjöberggymnasiets teckenspråksverksamhet kommer att vara med i
TV den 17 november. Projektgruppen för teckenspråksverk-samheten har
påbörjat utvecklingsarbetet.
• Skolutvecklingsgruppen, bestående av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter samt två elever har haft sitt första möte.
• Rektorer, förvaltningspersonal och assistenter från barn- och ungdomsförvaltningen samt gymnasieförvaltningen har påbörjat en utbildning i
förvaltningskunskap som pågår under hösten.
• Mötet med Fyrstads UO-kommitté 25 september handlade bl a förslag till
samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Fyrstad (förslaget delas ut),
EU-projekt ”Equal” och ”LÄRIS” utbildning på Högskolan HTU för
obehöriga lärare.
• Ansökningsläget till personalsekreteraretjänsten.
• Kort genomgång av regeringens budgetproposition 2002.
Utvecklingsledare Sören Nilsson
• Påminnelse om anmälan till invigning av Komvux lokaler 4 oktober.
• Vision 2000-2008 - fortsatt arbete med att finna lokallösningar för
elevvården, teknikprogrammet och uppfräschning av lokaler för
industriprogrammet m m.
Ordförande
Rapport från ekonomiöverläggningar med kommunstyrelsens presidie den 13
september.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr 2001.40

Ansökan om statsbidrag till Kunskapslyftet 2002
Ansökan om statsbidrag för Kunskapslyftet 2002 föreligger.
Kommunens mål för Kunskapslyftet för verksamhetsåret 2002 är följande.
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt strävan att nå den stora grupp långstidarbetslösa med tämligen låg
utbildning
Samverkan med aktivitetsgarantin på olika sätt
Samverkan med olika utbildningsorganisationer
Utbildning av psykiskt funktionshindrade
Kraftig satsning på validering inom vårdområdet för anställda
Yrkesutbildningar i form av tandsköterska och undersköterska samt data
Utveckla webbsidor i den flexibla utbildningen

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden beslutar att ansöka om statsbidrag till Kunskapslyftet 2002
enligt bilaga.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras
Skolverket
Rektor Komvux

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr 2001.1.

Ekonomisk uppföljning januari – augusti 2001
Ekonomisk uppföljning för januari – augusti 2001 föreligger.
Uppföljningens prognos visar på ett resultat på ett underskott på 8,8 miljoner
kr jämfört med årsbudget.
Underskottet hänför sig till gymnasieskolan med -5 miljoner kr,
gymnasiesärskolan –3 miljoner kr och Komvux resultatenhet –0,8 miljoner kr.

Gymnasienämndens beslut
Ekonomisk uppföljning för gymnasienämnden januari-augusti 2001 godkännes
samt överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Rektorer
Fackliga representanter

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Anmälan av inkomna ärenden
Inkomna ärenden enligt postlista 2001-08-20--09-17. .
Kommunstyrelsens beslut § 190 om tilläggsanslag med anledning av löneavtal
2000.

Gymnasienämndens beslut
Anmälda ärenden läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

