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DIREKT: 0224-74 80 01

Skolnämnden

MISSIV

Sökbart programutbud i Salas kommunala gymnasieskolor med
antagning höstterminen 2020
INLEDNING
Skolnämnden skall fastställa gymnasieskolans sökbara utbildningsutbud för de egna
skolenheterna.
ÄRENDET
Frågan behandlas i Skollagen 15 kap. 30 §:
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Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet.
Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning
som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Kommuner som har ingått ett
samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det
är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
Sala kommun har samverkansavtal med Västerås Stad avseende samtliga nationella
gymnasieprogram.
Övriga bakgrundsfakta
Detta ärende avser de sökbara utbildningsvägarna inom gymnasieskolan, det vill säga
de nationella programmen samt de inriktningar inom introduktionsprogrammen som
utformas för en grupp elever och därmed blir sökbara för alla behöriga. Därutöver
kan introduktionsprogram utformas individuellt för elev, se vidare i utbildningsplanen för introduktionsprogrammen.
Konsekvenser för landsbygden
Med gymnasieskola i Sala kommun är det påtagligt lättare att bo kvar hemma även för
de elever som har så lång resväg till Västerås att de då skulle behöva inackordering.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna att driva egen gymnasieskola är med kostnaden för elevresor inkluderad
något högre för kommunen än att låta eleverna gå hos andra skolhuvudmän.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Skolnämnden föreslås besluta
att fastställa sökbara utbildningar för gymnasieskolan för antagningen till
höstterminen 2020 enligt följande:
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Program

Inriktning

Anmärkning

ÖSBYGYMNASIET
BA

Bygg- och anläggningsprogrammet

NB

Naturbruksprogrammet

IMYBA
IMYNB

Introduktionsprogram
Introduktionsprogram

Husbyggnad
Måleri
Djur
Lantbruk
Skog
Yrkesintroduktion BA
Yrkesintroduktion NB

KUNGSÄNGSGYMNASIET
BF

Barn- och fritidsprogrammet

EE
FT

El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

EK

Ekonomiprogrammet

NA

Naturvetenskapsprogrammet

SA

Samhällsvetenskapsprogrammet

TE

Teknikprogrammet

Pedagogiskt arbete
Fritid och hälsa
Elteknik
Personbil
Ekonomi
Juridik
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap
Informations- och medieteknik

IMV

Introduktionsprogram

Programinriktat val

IMYFT

Introduktionsprogram

Yrkesintroduktion FT

På samtliga nationella
yrkesprogram

