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Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Leif Höglund (s), tjänstgörande ersättare
Joakim Sjöling (s), tjänstgörande ersättare
Birger Gustafsson (c)
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Erling Pettersson (m)
Vanja Ekström (fp)
Peter Göthblad (fv)

Övriga deltagande

Gunnar Bäckman (kd), ersättare
Magdalena Hansson (fv), ersättare
Ulrich Kaatz, musikprofessor, § 64
Björn Hård af Segerstad, rektor ES, NV, § 64
Håkan Alfredsson, områdeschef musikskolan, § 64
Jan Bonander, IT&fastighetssamordnare, § 67
Siw Andersson, förvaltningschef
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Vanja Ekström
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§ 64

Dnr 2006/82

Yttrande över betänkande för Utbildnings- och kulturdepartementet
Den professionella orkestermusiken i Sverige (SOU 2006:34)
Vänersborgs kommun är en av remissinstanserna för ett betänkande från
Utbildnings- och kulturdepartementet Den professionella orkestermusiken
i Sverige (SOU 2006:34).
En grupp bestående av rektor Björn Hård af Segerstad, Håkan Alfredsson,
områdeschef för musikskolan samt Ulrich Kaatz, musikprofessor, har tagit
fram förslag till yttrande som redovisas vid gymnasienämndens
sammanträde.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger yttrande i enlighet med förslag daterat
2006-08-23.

Expedieras
Kultur- och utbildningsdepartementet
Barn- och utbildningsnämnden
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Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr 2006/119

Komplettering av urvalskriterier för obehöriga elever för plats på
nationellt program
Gymnasienämnden fastställde 2003-08-26 urvalskriterier för obehöriga
elever för s k särskild plats på nationellt program.
Av kriterierna framgår bl a att eleven får sakna godkänt betyg i högst ett
av de behörighetsgivande ämnena (engelska, matematik eller
svenska/svenska som andra språk), att eleven ej får ha lägre poängsumma
än den elev som var sist intagen på programmet. Det förutsätts vidare att
det finns lediga platser på programmet.
Kriterierna angående betyg, behöver kompletteras med att eleven i övrigt
bedöms ha förutsättningar att följa undervisningen på det nationella
programmet samt bli behörig under gymnasietiden.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer kompletterande urvalskriterier för obehöriga
elever, s k särskild plats på nationellt program, enligt tjänsteutlåtande
2006-08-10.

Expedieras
Gymnasierektorer
Intagningsrådet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr 2006/121

Tillämpning av § 8 i samverkansavtal för Fyrbodals gymnasieskola
Styrelsen för Fyrbodals gymnasieskolan har vid sammanträde den 27 juni
2006 beslutat att respektive kommun till styrelsen i augusti anmäler in
tillämpningen av § 8 i samverkansavtalet för Fyrbodals gymnasieskola.
Styrelsens förslag är att elever söker fritt och blir mottagna som
förstahandssökande inom hela Fyrbodal med följande undantag: elever
skrivna i kommun med eget nationellt program blir förstahandssökande
endast vid program som inte erbjuds i hemkommunen. Styrelsens förslag
sammanfaller därmed med de nationella reglerna för frisök.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom styrelsen för Fyrbodals
gymnasieskola förslag för tillämpning av § 8 i samverkansavtalet, med
innebörden att elever söker fritt och blir mottagna som första
handssökande inom hela Fyrbodal, med följande undantag. Elever
folkbokförda i kommun med eget nationellt program eller inriktning blir
förstahandsmottagna, endast vid nationellt program eller inriktning som
inte erbjuds i hemkommunen.

Expedieras
Fyrbodals gymnasieskola
Studie- och yrkesvägledare grundskola, gymnasieskola

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr

Information om pågående arbete med lokaler
IT&fastighetssamordnaren informerar om pågående arbete med bygga om
och anpassa lokalerna på Idrottsgatan 7 för att kunna inrymma
gymnasiesärskolans verksamhetsträning. En rundvandring sker i lokalerna
i samband med informationen.
Ombyggnaden sker för att kunna ta emot de elever som vistats på Onsjö
eftersom lokalerna blivit uppsagda.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr 2006/120

Fastställande av utbildningsutbud för Birger Sjöberggymnasiet läsåret
2007/08
Inom Fyrbodals gymnasieskola behöver utbildningsutbud för läsåret
2007/08 fastställas under augusti månad.
Under hösten 2007 träder reformen Gy -07 ikraft med nya regler, med bl a
frisök. Reglerna kring frisök omfattar endast nationella program och
inriktningar. Mot bakgrund av detta har en översyn och anpassning av
Birger Sjöberggymnasiets utbildningsutbud gjorts för att anpassa utbudet
efter Gy-07.
I den gemensamma förteckningen över utbildningsutbudet för
gymnasieskolorna inom Fyrbodal framgår att Trollhättan har begärt att
specialutformat idrottsprogram respektive Volvo Aero, ska godkännas
som ett program där eleverna blir mottagna i första hand.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer programutbud för Birger Sjöberggymnasiet
för läsåret 2007/08 enligt bilaga.
Gymnasienämnden medger att elever från Vänersborg får söka och bli
mottagna i första hand till specialutformat program Volvo Aero i
Trollhättan.

Expedieras
Fyrbodals gymnasieskola
Gymnasierektorer
SYV (grundskola, gymnasieskola)

Justerande sign
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§ 69

Dnr 2006/99

Yttrande över ansökan om utökad verksamhet vid Trollhättans
praktiska gymnasium i Trollhättan
Kommunkansliet har överlämnat remiss från Skolverket avseende
ansökningar från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
fristående gymnasieskola, till gymnasienämnden för beredning.
Baggium AB planerar att utöka verksamheten vid Trollhättans praktiska
gymnasium hösten 2007 med ett specialutformat program med inriktning
mot livsmedel/konditor. Den planerade intagningen är fem elever per år
på utbildningen.
Förslag till yttrande daterad 2006-08-10 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden föreslår kommunstyrelsen att ej ha någon erinran mot
att statlig tillsyn och rätt till bidrag tillstyrks för Baggium AB.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Information och rapporter
Förvaltningschefen informerar om hur situationer ser ut på Birger
Sjöberggymnasiet, Komvux och AME inför hösten. Vidare informeras om
ett antal aktuella frågor som förvaltningen kommer att arbeta med under
kommande året.
Ordföranden informerar om att det tillsatts en framtidsgrupp för att arbeta
fram långsiktiga visioner för gymnasieskolan i framtiden.
Förvaltningssekreteraren delar ut aktuell statistik över intagningen till
Birger Sjöberggymnasiet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2006-06-01—08-21 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsbeslut läggs till handlingarna.

§ 72
Meddelanden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för
perioden 2006-06-01—08-21 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.

Justerande sign
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