VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

2001-02-20

1 (12)

Plats och tid

Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2001-02-20, kl 15.00-18.30

Beslutande

Orvar Carlsson (kd), ordförande
Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande
Peter Göthblad (fv), 2:e vice ordförande
Anita Karlsson (fv)
Kerstin Andersson-Carlsson (m)
Elsie Aronsson (c)
Kristina Floros (s)
Gisela Holtersson (s)
Madelaine Johansson (v)

Övriga deltagande

Inga-Lill Olsson (fv), ej tjänstgörande ersättare
Birger Gustavsson (c), ej tjänstgörande ersättare
Leif Höglund (s), ej tjänstgörande ersättare
Jeanette Larsson (s), ej tjänstgörande ersättare
Lars Karlsson, personalföreträdare, §§ 13-14
Nils-Erik Rasmussen, personalföreträdare, §§ 13-14
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Siw Andersson, utvecklingsledare, §§ 13-14
Kenth Gustafsson, rektor IV, § 13-14
Anne Elfving, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Elsie Aronsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

13-23

Anne Elfving
Ordförande

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

Orvar Carlsson
Justerande

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

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

Elsie Aronsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden
2001-02-20

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslags
nedtagande

Gymnasieförvaltningen

Underskrift

.....................................................................................
Utdragsbestyrkande
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Gymnasienämnden

2001-02-20

§ 13

Dnr

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla deltagare välkomna till dagens sammanträde och
förklarar mötet öppnat.
Leif Höglund (s), ny ersättare i gymnasienämnden, hälsas välkommen.
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Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr

Ärendegenomgång och information samt ajournering
Ärendegenomgång och föredragning ges till beslutsärendena i
§§ 15-23.
Därutöver informeras enligt följande.
Förvaltningschefen
Informerar om förutsättningar samt pågående diskussioner inför ramsättningen
- budget 2002.
Överenskommelse har träffats med Uddevalla om fordonsprogrammet,
inriktning transport. Elever från Vänersborg läser första året i Vänersborg.
Överenskommelsen innebär kommunerna inom Trestad ska anpassa
kursplanerna i årskurs 1. Elever från Vänersborg och Trollhättan söker
därefter inriktningen inför andra året i Uddevalla.
Representanter från Norge har besökt Birger Sjöberggymnasiet
15-16 februari för att bl a studera handelsprogrammet.
Vänersborg har anmält deltagande i Språkkampen, en tävling i minoritetsspråk
som är ett arrangemang inom det Europeiska språkåret 2001.
Ordförande och 1:e vice ordförande
Tord Österberg från utbildningsdepartementet och Nils-Erik Söderqvist,
riksdagsman, kommer att besöka Birger Sjöberggymnasiet den 12 mars för att
studera teckenspråksverksamheten i Vänersborg.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för gruppöverläggningar kl 17.45.
Sammanträdet återupptas kl 18.15.
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Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 2001.1

Årsredovisning för gymnasienämnden 2000
Årsredovisning för gymnasienämnden 2000 föreligger.
Resultatet visar på ett underskott med – 8 mkr jämfört med budget.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner upprättad årsredovisning för
gymnasienämndens verksamhet år 2000.
Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonom
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§ 16

Dnr 2001.6

Anslag för kvalitetshöjande åtgärder 2001
Under år 2000 fanns ett anslag på 500 000 kr i kvalitetshöjande åtgärder. Av
anslaget avsattes 175 000 kr till matematikprojektet och resterande 325 000
kr till rektorsråden, fördelade per elev.
Vid gymnasienämndens sammanträde 23 januari 2000 redovisades
rektorsrådens användning av anslaget. I samband med redovisningen
diskuterades om pengar ska avsättas till kvalitetshöjande åtgärder även 2001.

Gymnasienämndens beslut
Ärendet återremitteras till gymnasieförvaltningen för ytterligare beredning.

Expedieras
Förvaltningschef
Ekonom
Förvaltningssekreterare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 2001.10

Plan för uppföljning och utvärdering 2001
Utvecklingsledare Siw Andersson har utarbetat en plan för uppföljning och
utvärdering 2001 för olika verksamheter inom gymnasieförvalt-ningen.
Planen presenteras vid dagens sammanträde.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 18

Dnr 2001.11

Yttrande över remiss ”Trafikplan för Vänersborgs kommun”
Trafikenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till
trafikplan för Vänersborgs kommun.
Trafikplanen beskriver vägnäten i kommunens tätorter, främst avseende
trafiksäkerhet och framkomlighet, utifrån olika trafikanters perspektiv. Planen
gör det möjligt att jämföra de olika trafikanternas vägnät och se var olika
intressen kolliderar samt att föreslå åtgärder som bör prioriteras i gatumiljön.
Syftet med remissen är bl a att ge information om bakgrunden till de
förändringar som görs i trafikmiljön samt att ge möjlighet att inkomma med
synpunkter på trafikplanen innan slutlig justering inför samhällsbyggnadsnämndens beslut om planen.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ser positivt på att hänsyn har tagits till närmiljön kring
skolorna i trafikplanen och har i övrigt inget att erinra mot förslaget till
trafikplan för Vänersborgs kommun.

Expedieras
Trafikenheten
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§ 19

Dnr 2000.43

Avtal om specialidrott golf med Onsjö Golfklubb
Gymnasienämnden beslutade den 21 november 2000, § 81, att uppdra åt
gymnasieförvaltningen att utveckla ämnet specialidrott med spets mot bandy
och golf enligt framtaget koncept med start läsåret 2001/2002.
Vidare beslutades att förslag till avtal med Onsjö Golfklubb ska föreläggas
nämnden för beslut senast februari 2001.
Förslag till avtal om specialidrott golf med Onsjö Golfklubb föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner avtal daterat 2001-02-16 med Onsjö
Golfklubb om specialidrott golf.

Expedieras
Onsjö Golfklubb, ordförande
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Ekonom

Justerande sign
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§ 20

Dnr 2001.12

Revidering av gymnasienämndens delegationsordning
Som en följd av gymnasienämndens beslut 2001-01-23 om fastställande av
arbetsordning för lokal styrelse och rektorsråd, behöver gymnasie-nämndens
delegationsordning revideras.
Ändringarna innebär att beslut om lokala kurser samt arbetsplatsförlagd
utbildning delegeras till lokal styrelse respektive rektorsråd.
Utdrag från berörd del av delegationsordningen föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämndens delegationsordning revideras enligt bilaga.

Expedieras
Samtliga rektorer och arbetsledare
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG)
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§ 21

Dnr

Ändring av sammanträdestid
Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämndens sammanträde 17 april, kl 15.00 flyttas till
24 april, kl 13.30.
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§ 22

Dnr

Fortsatt stöd till projekt Team Vassbotten
Gymnasienämnden beslutade den 21 mars 2000, § 24, att ansöka om
322.000 kr i bidrag till projekt ”Team Vassbotten” hos länsstyrelsen i Västra
Götaland.
Projektet riktar sig till de elever som på olika sätt har en negativ skolgång
bakom sig.
Projektet beräknas kosta totalt 644 000 kr första året, varav hälften ska
finansieras genom statsbidrag från länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har hittills utbetalat 200 000 kr av bidraget. För att utbetala
återstående del önskar länsstyrelsen nytt beslut om att gymnasienämnden står
bakom fortsatt satsning i projektet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden förklarar sig beredd att ge fortsatt stöd till projekt Team
Vassbotten i enlighet med tidigare beslut 2000-03-21, § 24 samt att hos
Länsstyrelsen i Västra Götaland ansöka om medel enligt projektbe-skrivning.

Expedieras
Länsstyrelsen Västra Götaland
Rektor Kenth Gustafsson
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§ 23

Dnr

Anmälan
Bifogade postlista över ärenden inkomna till gymnasienämnden under perioden
2001-01-16—02-08 anmäles.
Anmälan läggs till handlingarna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

