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Plats

Stora konferensrummet, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Tid

Tisdagen den 20 oktober 2009, kl 13.00-16.45

Beslutande

Enligt närvarolista, sid 2

Ersättare

Enligt närvarolista, sid 2

Övriga deltagande

Enligt närvarolista, sid 2

Ärendelista

Sid 3

Utsedd att justera

James Bucci

Paragrafer

76-82

Underskrifter
Sekreterare

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

Marit Hansson

Ordförande

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

Kjell Nilsson

Justerande

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

James Bucci
________________________________________________________________________________

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

Gymnasienämnden
2009-10-20

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2009-11-02
2009-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg

Underskrift
utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Kjell Nilsson (S)
Orvar Carlsson (KD)
Joakim Sjöling (S)
Leif Höglund (S)
Anette Ruus (S)
Christina Larsson (C)
Christer Thobiasson (M)
Ulla-Beth Stake (FP)
James Bucci (V)

Tjänstgör för

Gisela Holtersson (S)

Bengt Fröjd (C)
Henrik Josten (M)
Vanja Ekström (FP)

Ersättare
Hans Norén (S)
Magdalena Hansson (FV)
Personalföreträdare
Kristina Hilmersson, Lärarförbundet
Nils-Erik Rasmussen, LR
Lis Gustafsson, Kommunal
Övriga deltagare
Marie Nordvall, förvaltningsekonom, del av § 78
Björn Hård af Segerstad, rektor Birger Sjöberggymnasiet, del av § 78
Tommy Olsson, förvaltningschef
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Ärenden

Sid

§ 76

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2010/2011

4

§ 77

Sammanträdestider för gymnasienämnden och presidiet 2010.

5

§ 78

Information, rapporter och övriga frågor 2009

6

§ 79

Anmälan av delegationsbeslut 2009

8

§ 80

Meddelanden 2009

9

§ 81

Ärenden till nästa sammanträde 2009

10

§ 82

Kursutbud för komvux läsåret 2010/11

11
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§ 76

Dnr 2009/107

Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2010/2011
Ärendebeskrivning
Utbildningsutbud för läsåret 2010/2011 föreligger.
Läsåret 2011/2012 kommer den nya gymnasiereformen att träda i kraft, vilket kan
komma att medföra förändringar i det framtida utbildningsutbudet, men inför
nästkommande intagningsperiod har inga omfattande ändringar vidtagits.
Energiprogrammet är fortsatt vilande och ”Öppen ingång”, som denna intagningshöst
legat vilande, tas bort helt.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden godkänner utbildningsutbud för Birger Sjöberggymnasiet läsåret
2010/2011.

Reservation
Christer Thobiasson (M) reserverar sig mot beslutet i fråga om
orkestermusikerprogrammet i enlighet med tidigare yrkande om att programmet läggs
ner fr o m läsåret 2010/2011, se gymnasienämndens protokoll 2009-06-16 § 60.
_____________

Protokollsutdrag:
Fyrbodal gymnasiekola
rektorer komvux och gymnasiet
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Dnr 2009/108

Sammanträdestider för gymnasienämnden och presidie 2010
Ärendebeskrivning
Sammanträdestider för gymnasienämndens sammanträden inklusive presidiemöten
föreligger enligt följande:
nämndsammanträden: 26/1, 16/2, 15/3, 20/4, 18/5, 15/6, 21/9, 19/10, 23/11, 7/12
med start kl 13.00.
Inget sammanträde kommer att hållas under augusti månad.
presidiemöten: 12/1, 2/2, 2/3, 29/3, 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 9/11, 30/11 med start kl 13.30.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer sammanträdestider samt tider för presidiemöten 2010
enligt ovan angivna datum.
_____________

Protokollsutdrag:
kommunkansliet
rektorer BSG
rektorer komvux
chef AME
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§ 78

Dnr 2009/1

Information, rapporter och övriga frågor 2009
Information från förvaltningschef
Turordningslistor kommer att förhandlas den 5 november.
Komvux har ansökt om statliga medel för ett antal platser inom ramen för yrkesvux. En
ansökan om bidrag till gymnasiala utbildningsplatser kommer också att genomföras.
Lärarkompetensen och verksamheten inom yrkesvux är därför viktig att säkerställa.
Utredning kring framtida lokalbehov för Birger Sjöberggymnasiet pågår sedan tidigare.
Gymnasienämndens presidie kommer att ha ett möte med kommunstyrelsens
arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämndens presidie i denna fråga.
En anbudsförfrågan har gått ut för ett eventuellt anlitande av en konsult, som får till
uppgift utreda hur ett samarbete mellan Vänersborgs och Trollhättans gymnasieskolor
skall utformas. Därefter skall kommunerna ta ställning till huruvida man skall gå vidare
med den s k etapp 2, en gemensam utbildningsstruktur för Vänersborg och Trollhättan.
Månadsrapport ekonomi
Förvaltningsekonomen redovisar resultatet fram t o m september månad.
Information från nämndordförande
Fyrbodal håller styrelsemöte måndag 26 oktober.
Övrig information
Vice ordförande påpekar att det är önskvärt att Birger Sjöberggymnasiets
elevhandledare i större utsträckning än nu knyter an till drogförebyggande rådets
verksamhet.

Gymnasienämndens beslut i denna del
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 78 forts

Information, rapporter och övriga frågor
Information om hur en dansinriktning inom det estetiska programmet
skulle vara upplagd
Rektor Björn Hård af Segerstad redogör för ett önskemål om start av dansinriktning
inom det estetiska programmet läsåret 2010/2011.

Gymnasienämndens beslut i denna del
Gymnasienämnden beslutar i denna del avseende dansinriktning inom det estetiska
programmet
•
•

att återuppta frågan till beslut vid ett extrainsatt nämndsammanträde den 10
november
att rektor skall inkomma med kompletterande handlingar rörande kostnader för start
av en dansinriktning

Protokollsutdrag
rektor estetiska programmet
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§ 79

Dnr 2009/2

Anmälan av delegationsbeslut 2009
Delegationsbeslut enligt särskild förteckning anmäles.

Gymnasienämndens beslut
Anmälan om delegationsordning läggs till handlingarna.
_____________
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§ 80

Dnr 2009/3

Meddelanden 2009
Meddelandelista för perioden 090908-091009 redovisas enligt bilaga.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för perioden läggs till handlingarna.
_____________
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§ 81

Dnr 2009/4

Ärenden till nästa sammanträde 2009
•
•
•

Återremitterad motion om en säkrare trafiksituation vid studentavslutningen
Månadsrapport ekonomi
Heldag nämnd den 8 december samt anmälan julbord
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§ 82

Dnr 2009/111

Extra ärende
Kursutbud för komvux läsåret 2010/2011
Ärendebeskrivning
Kursutbud för komvux föreligger. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KYmyndigheten) har upphört fr o m 1 juli 2009, och verksamheten har i stället övertagits
av Myndigheten för yrkeshögskolan. Av denna anledning finns inte de tidigare
utbildningarna Hälso-och sjukvårdssekreterare samt Socialpedagogiskt och socialt
arbete med i kommande kursutbud.

Gymnasienämndens
Gymnasienämnden fastställer kursutbud för komvux läsåret 2010/2011.
_____________

Protokollsutdrag:
rektorer komvux
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