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Återrapport av uppdrag 29 i budget 20 I 9 - utreda behovet av

ytterligare yrkesprogram i kommunen

Sammanfattning
Gymnasic- och vuxcnutbildningsnämndcn har i enlighet med uppdrag 29 i budget 2019, utrett

behovet av ytterligare yrkesprogmm i kommunen. Yrkesptogram inom kommunen erbjuds i

dagsläget endast i privat drift. Yrkcsprogram i kommunal regi skulle öka valfriheten för eleverna och

öppna för fler alternativa utbildningsvägar för clever från bl a språkintroduktion..

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

Gymnasie- och vuxcnutbildningsnämndcn Övcrlämnar återrapport av uppdrag 29 i budget 2019 -

”Behov av ytterligare yrkcsprogram i kommunen”, till Kommunfullmäktige.

Bakgrund
De nationella programmen inom gymnasieskolan omfattar högskolcförbcrcdandc och

yrkesförberedande program. I tabellerna nedan framgår programutbudct på nationella program i

kommunen samt antal elever i åk '1 per program i antagningen 2019 /20. (Källa: IST Analys okt 2019)

Osteråkers gymnasium
Ekonomi 64

Natur 31

Samhällsprogmmmet 67

Teknik 32

Skärgårdsgymnasiet

Bygg- anläggning 39

E1- energi 44

Fordon 46

Handel - administration 39

Hantverk 38

Naturbruk 'l 9

Restaurang - livsmedel 20

Hägs/é0/efb'rbereda/øde.' 7

Samhällsprogrammct
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För elever som inte är behöriga till ett nationellt program finns fyra introduktionsprogram,

programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Syftet med ett

introduktionsprogram är att gå vidare till annan utbildning eller möjliggöra etablering på

arbetsmarknaden.

Hemkommuncn ansvarar enligt skollagen' för att ungdomar i kommunen som inte är behöriga till

ett nationellt program erbjuds ett introduktionsprogram. Aven elever från Särskolan ska erbjudas

yrkesintroduktion eller individuellt alternativ om de bedöms klara utbildningen På Österåkers

gymnasium anordnas alla introduktionsprogram utom yrkesintroduktion.

För att anordna yrkesintroduktion, krävs att huvudmannen erbjuder det nationella yrkesprogmmmct.

I Österåkers kommun har den kommunala gymnasieskolan endast högskolcförbercdande nationella

program, och kan därför inte anordna yrkesintroduktion. Kommunens skyldighet att erbjuda

yrkesintroduktion, får därför lösas genom avtal med andra huvudmän.

I oktober 2019 fanns '1 '17 folkbokförda/bosatta elever på introduktionsprogmm varav 58 på

yrkesintroduktion.

Förvaltningens slutsatser

En utökning med yrkcsprogmm i kommunal regi skulle innebära Ökad valfrihet för eleverna, både

vad gäller val av driftsform och geografiskt läge. Närhetsaspcktcn kan t ex vara en fördel för elever

från Särskolan som önskar yrkcsintroduktion och minska risken för avhopp. Elever som har behov

av en utbildning som är inriktad mat anställning, t ex elever från språkintroduktion, kan erbjudas en

smidigare Övergång till yrkesintroduktion om båda programmen ñnns inom samma enhet.

Det är respektive huvudman som själv bestämmer hur många platser man erbjuder på

introduktionsprogmm, t ex utifrån enhetens kapacitet och söktryck av bchoriga clever Innan en

annan huvudman tar emot en elev på ett introduktionsprogram som har utformats för enskild elev,

behöver kommunen komma Överens med huvudmannen om Vilken ersättning som ska lämnas.

13'ö1valtningcn bedömer i samråd med produktions förvaltningen att 01- och encrgiprogmmmct samt

handel och administrationsprogmmmct är lämpliga yrkcsprogmm att börja erbjuda i kommunal regi.

Det krävs dock att lokaltillgångcn säkerställs. l-TÖrutsättningarna för att utöka programutbudet inom

Österåkers gymnasium framgår närmare i Plan för utbyggnad av gymnasieskola?

Tidigare beredning och beslutsunderlag

GVN 2019 /0069 Plan för utbyggnad av gymnasieskola

KS 2018/0333 Uppdrag i budget 2019

1 Skollagen (2010:800) '17 kap 16§
2 GVN 2019/0069, oktober 2019
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LouiseFW Ke 'lftin Johansen

utbildningsdircktör sakkunnig utbildning

Expedieras

Kommunfullmäktige
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