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Plats och tid

Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.55

Beslutande

Kjell Nilsson (s), ordförande
Orvar Carlsson (kd), vice ordförande
Gisela Holtersson (s)
Anette Ruus (s), kl 15.00-16.55, §§ 72-78
Birger Gustafsson (c)
James Bucci (v), kl 15.00-16.55, §§ 72-78
Erling Pettersson (m)
Vanja Ekström (fp)
Peter Göthblad (fv), kl 13.00-16.50, §§ 71-76

Övriga deltagande

Leif Höglund (s), ersättare
Joakim Sjöling (s), ersättare
Ulla-Beth Stake (fp), ersättare
Stefan Larsson (v), ersättare, kl 15.00-16.55, §§ 72-78
Magdalena Hansson (fv), ersättare
Lars Karlsson, personalföreträdare
Nils-Erik Rasmussen, personalföreträdare
Maria Thulin, verksamhetsledare teckenspråk, § 72
Björn Hård af Segerstad, rektor ES, NVES, NV, § 72-74
Stefan Lundström, rektor SP, SPTN, § 72-74
Karl-Johan Höjer, förvaltningschef
Anne Elfving, förvaltningssekreterare
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§ 71
Hearing med elever från lokala styrelsen, elevstyrelsen och
rektorsråden
Elever från lokala styrelsen, elevstyrelsen och rektorsråden har inbjudits
till en hearing med gymnasienämnden för en dialog kring elevinflytandet
vid Birger Sjöberggymnasiet.
Hearingen genomförs i mindre grupper. Efter genomförd hearing
informeras om de viktigaste frågorna som tagits upp, bl a busskort och
rökning på skolgårdar.
Lokala styrelsens ordförande Maja och elevrådstjänsteman Adam
Andreasson informerar om olika aktiviteter för hur ska få fler elever att
engagera sig i elevdemokratiarbetet.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden framför tacka berörda tjänstemän på förvaltningen för
väl genomförd hearing.
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§ 72

Dnr 2005.145

Ansökan om fortsatt riksrekrytering för teckenspråksinriktning inom
samhällsvetenskapsprogrammet respektive omvårdnads-programmet
Enligt nya bestämmelser gäller nya rutiner och riktlinjer för ansökan om
riksrekryterande gymnasieutbildningar. Riksdagen beslutade hösten 2004
att samtliga beslut om rätt till riksrekrytering för vissa gymnasieutbildningar inom det offentliga skolväsendet som inte är tidsbegränsade ska
upphöra den 1 januari 2007.
Detta innebär att kommuner som har utbildningar som har rätt till
riksrekrytering måste ansöka om detta, senast 1 november 2005.
En arbetsgrupp har tagit fram underlag för ansökan om fortsatt
riksrekrytering för teckenspråksinriktning inom samhällsvetenskapsprogrammet samt omvårdnadsprogrammet.
Maria Thulin, verksamhetsledare för teckenspråk, informerar om arbetet
med ansökan.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom ansökan om fortsatt riksrekrytering
för teckenspråksinriktning inom samhällsvetenskapsprogrammet samt
omvårdnadsprogrammet.

Expedieras
Skolverket
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§ 73

Dnr 2005.144

Ansökan om fortsatt riksrekrytering för orkesterspel
Enligt nya bestämmelser gäller nya rutiner och riktlinjer för ansökan om
riksrekryterande gymnasieutbildningar. Riksdagen beslutade hösten 2004
att samtliga beslut om rätt till riksrekrytering för vissa gymnasieutbildningar inom det offentliga skolväsendet som inte är tidsbegränsade ska
upphöra den 1 januari 2007. Detta innebär att kommuner som har
utbildningar som har rätt till riksrekrytering måste ansöka om detta, senast
1 november 2005.
Utbildningsdepartementet har 2004-09-11 tillstyrkt ansökan tidigare för
orkesterspel. Emellertid kräver de nya reglerna att ny ansökan måste
göras.
Björn Hård af Segerstad, rektor, informerar om arbetet med ansökan.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden ställer sig bakom förnyad ansökan om riksrekrytering
för orkesterspel som gymnasial utbildning vid Birger Sjöberggymnasiet.

Expedieras
Skolverket
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§ 74

Dnr 2005.139

Fastställande av programutbud för Birger Sjöberggymnasiet och
gymnasiesärskolan läsåret 2006/07
Senast under december månad ska programutbudet på gymnasieskolan
fastställas inför elevernas val till gymnasieskolan.
Nyhet i programutbud för 2006/07 är starten av öppen ingång, som är ett
specialutformat program där man kombinerar ämnen inom naturveten-skap
och samhällsvetenskap.
Förslag till programutbud för Birger Sjöberggymnasiet framgår av bilaga.
Stefan Lundström informerar bl a om arbetet med att förbereda för Öppen
ingång.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden fastställer programutbud vid Birger Sjöberg-gymnasiet
läsåret 2006/07 enligt bilaga, under förutsättning av tillräckligt antal
sökande.

Expedieras
Rektorer Birger Sjöberggymnasiet
Studie- och yrkesvägledare, grundskola och gymnasieskola

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

VÄNERSBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gymnasienämnden

Sida

6

2005-10-17

§ 75

Dnr 2005.75

Yttrande över revisionsrapport ”Uppföljning av extraordinära
åtgärder”
Ernst & Young har på revisorernas uppdrag genomfört en uppföljning av
extraordinära åtgärder.
Rapporten har översänts till gymnasienämnden för kommentarer. Förslag
till yttrande daterat 2005-10-03 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Gymnasienämnden avger yttrande i enligt bilaga.

Expedieras
Kommunens revisorer
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§ 76
Information och rapporter
Förvaltningschefen informerar om följande.
Diskussioner förs med samhällsbyggnadsförvaltningen kring köp av
tjänster avseende vaktmästeri. Förhandlingarna kring lokalvård och
skolmåltider är klara.
IT-avdelningen kommer att omorganiseras fr o m 2006, vilket bl a innebär
att IT-teknikerna vid barn- och ungdomsförvaltningen och
gymnasieförvaltningen övergår till IT-avdelningen. Förvaltningen kommer
dock att behålla en tekniker för tekniskt/pedagogiskt stöd.
Information kring pågående arbete i Fyrbodals gymnasieskola ges.
Arbetsgruppen för strategiska arbetsmarknadsfrågor har haft möte
12 oktober. Bl a diskuterades budgetpropositionen avseende
arbetsmarknadsåtgärder, med plus-jobb och utbildningsvikariat. Vidare
informerades om pågående utredningsarbete kring arbetslösa ungdomar i
samverkan med socialförvaltningen.
Ungdomslyftet upphör vid årsskiftet. Arbete pågår med att undersöka
möjligheter till en eventuell fortsättning av projektet.

Gymnasienämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§ 77
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt för perioden 2005-09-12—10-10 anmäles.
Beslutsjournaler samt underlag finns tillgängliga för förvaltningen.

Gymnasienämndens beslut
Delegationsbeslut för ovanstående period läggs till handlingarna.

§ 78
Meddelande till nämnden
Meddelandelista från förvaltningen och arbetsmarknadsenheten för
perioden 2005-09-12—10-10 föreligger.

Gymnasienämndens beslut
Meddelandelista för ovanstående period läggs till handlingarna.
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