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§ 28

Utredning om organisering av
gymnasiesärskolan

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gav i maj 2018
utbildningsförvaltningen uppdraget att genomföra organisatorisk
uppdelning av gymnasiesärskolans individuella och nationella
program när alla förutsättningar är uppfyllda. En utredning behöver
genomföras för att klargöra vilka konkreta alternativ som finns för
en sådan uppdelning och hur de behov som finns på
gymnasiesärskolans individuella program bäst ska tillgodoses.
Förvaltningens synpunkter

För närvarande är gymnasiesärskolan lokaliserad till Riksäpplet.
Det individuella programmet har skilts från de nationella
programmen genom att undervisningen sker på olika våningsplan.
Utredningen bör omfatta följande områden:
1. Alternativ organisation för fysiskt utagerande elever.
2. Lämpliga lokaler för olika kategorier av elever.
Utagerande elever utgör en risk för andra elever och för
medarbetare. Trots omfattande åtgärder sker tillbud och incidenter.
En orsak kan vara att den tillgängliga kompetensen inte
överensstämmer med vad som krävs för tryggt arbete med
målgruppen. Det bör därför utredas om undervisningen kan ske i
annan form, till exempel köp av platser hos andra anordnare med
hög kvalitet, övergång till fristående verksamhet eller
omorganisation av egen verksamhet och samtidig
kompetensomställning. Utredningen bör klargöra vilka
kompetenser som krävs för ett tryggt och målinriktat arbete samt se
över om det finns ytterligare alternativ.
Nuvarande lokaler är inte fullt anpassade för arbete med olika
kategorier av elever. Utredningen bör klargöra behov, olika
alternativ för att tillgodose behoven och ta fram ett konkret förslag
på hur behovet av väl anpassade lokaler ska tillgodoses.
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Förslag till beslut

1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativ
organisation för fysiskt utagerande elever och lämpliga lokaler
för olika kategorier av elever på gymnasiesärskolans
individuella program. Utredningen ska redovisas för nämnden i
juni 2019.
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativ
organisation för fysiskt utagerande elever och lämpliga lokaler
för olika kategorier av elever på gymnasiesärskolans
individuella program. Utredningen ska redovisas för nämnden i
juni 2019.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Gymnasie- och vuxenutbildningschef
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