1 (2)
2019-06-11
ÄRENDE 6
DNR 2017/657
JAKOB FJELLANDER
DIREKT: 0224-74 80 03

BARN OCH UTBILDNING

Skolnämnden

MISSIV

Utbud av nationella program i gymnasiesärskolan med antagning
höstterminen 2020
INLEDNING
Skolnämnden skall fastställa gymnasiesärskolans programutbud vid de egna
skolenheterna.
ÄRENDET
Skolnämnden skall fastställa utbudet av gymnasiesärskolans nationella program vid
den egna skolenheten Ösby. Nämnden har 2015-06-10 fattat beslut om att årligen
tills vidare anordna Individuellt program vid gymnasiesärskolorna Ösby och
Verdandi.
Sala har samverkansavtal med Västerås stad, vilket ger eleverna rätt att med
antagning i första hand även söka nationellt program där. Västerås erbjuder
samtliga nationella program utom programmet för skog, mark och djur, för vilket de
hänvisar till Ösby.
Övriga bakgrundsfakta
Skollagen 18 kap. 27, 28 §§
Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i
gymnasiesärskolan.
Kommunen får 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.
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Varje kommun ska vid utformningen av gymnasiesärskolan beakta vad som
för eleverna är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt. Varje kommun
som anordnar gymnasiesärskola ska så långt det är möjligt organisera
gymnasiesärskolan så att ingen elev på grund av skolgången behöver bo
utanför det egna hemmet.

Konsekvenser för landsbygden
Med gymnasiesärskola i Sala är det möjligt att bo hemma under studietiden.
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Ekonomiska konsekvenser
Marginalkostnaden för att ha gymnasiesärelever inom nationellt program på Ösby
är inte högre än att låta eleverna gå hos annan huvudman.
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Skolnämnden föreslås besluta
att till gymnasieantagningen 2020 erbjuda följande nationella program i
gymnasiesärskolan på Ösby:
•

Programmet för skog, mark och djur

•

Programmet för fordonsvård och godshantering

•

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

