BILAGA 1
2010-05-31

Till gymnasienämnden

GY 11
År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger
Sjöberggymnasiet ska erbjuda 2011 så att inte arbetet stannar av, vilket kan få
oönskade effekter.
Under normala förhållanden skulle dessa beslut redan vara fattade då vi i mars
informerar årskurs 8 om gymnasiet och under våren skapar allt informationsmaterial (katalog m.m.). Detta för att tryckning av material ska ske under sommaren så att årskurs 9 kan få katalog m.m. när informationsarbetet börjar i september.

Vi föreslår nämnden att fatta följande beslut:
- att besluta att erbjuda grönmarkerade program och inriktningar (se bilaga)
- att ge rektorerna i uppdrag att utreda de gulmarkerade (se bilaga)
- att ge rektorerna i uppdrag att ansöka om riksrekrytering av teckenspråksutbildningarna och orkestermusikerprogrammet samt ansöka om idrottsutbildning

Förklaring till bilagan
De grönmarkerade programmen och inriktningarna är sådana som påminner
om dagens program vilket innebär att vi kan erbjuda dem med befintlig personal
i befintliga lokaler. Gulmarkerade tror vi är intressanta för eleverna och inte så
kostsamma att starta, de kräver dock en djupare analys. Rödmarkerade tror vi
inte är lika intressanta eller mycket kostsamma att starta.

Rektorerna genom
Lena Hansson

Gymnasieförvaltningen – Birger Sjöberggymnasiet
Postadress
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Hemsida
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Idrottsgatan 3

0521- 72 18 11

0521- 155 52

exp@edu.vanersborg.se

www.vanersborg.se

2

Bilaga

Program och inriktningar i GY-11
Barn- och fritidsprogrammet

Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Bygg- och anläggningsprogrammet

Anläggningsfordon
Husbyggnad
Mark och anläggning
Måleri
Plåtslageri

Ekonomiprogrammet

Juridik
Ekonomi

El- och energiprogrammet

Automation
Dator- och kommunikationsteknik
Elteknik
Energiteknik

Estetiska programmet

Bild och formgivning
Dans
Estetik och media
Musik
Teater

Fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Godshantering
Karosseri och lackering
Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Transport
Administrativ service
Handel och service

Hantverksprogrammet

Finsnickeri

?
?
lärling
lärling

kan starta nu

Trollhättan

lärling

samarb Thn?
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Florist
Frisör
Textil design
Övriga hantverk

Hotell- och turismprogrammet

Hotell och konferens
Turism och resor

Humanistiska programmet

Kultur
Språk

Industritekniska programmet

Driftsäkerhet och underhållsteknik
Processteknik
Produkt och maskinteknik
Svetsteknik

Naturbruksprogrammet

Djur
Lantbruk
Skog
Trädgård

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Bageri och konditori
Färskvaror, delikatess och catering
Kök och servering

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap
Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

Design och produktutveckling
Informations- och medieteknik
Produktionsteknik
Samhällsbyggande och miljö
Teknikvetenskap

lärling
lärling
?
skrädderi o
mo

ev.lärling
grupp
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VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Fastighet
Kyl- och värmepumpteknik
Ventilationsteknik
VVS

Trollhättan

inga nationella inriktningar

Liknande det vi har idag
Kan troligtvis starta utan stora förändringar, behöver undersökas vidare. Lärling är tänkt i liten skala
där största delen eller hela den skolförlagda delen läggs tillsammans med befintliga program
Inte aktuellt i dagsläget. Finns i Trollhättan och på Nuntorp
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Estetik
Design, musik
HS EC,ES TE
HV

Miljö

Birger
Sjöberggymnasiet

Hälsa och
friskvård

NV SP TE

Entreprenörskap
UF
Alla

Idrott, BF, OP

Internationellt

Beteendevetenskap
BF OP SP

Språk, turism
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Birger Sjöberggymnasiet
Miljö

Idrott

Musik

Design

Barn- och fritidsprogrammet
Estetiska programmet
Elprogrammet
…
…

Språk

Beteende

VVS
Fastighet

