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§ 29

Ändring av programfördelning mellan
gymnasieskolorna

Sammanfattning

Utbudet av gymnasieprogram i Haninge kommuns skolor och
fördelningen av programmen mellan skolorna beslutades senast av
gymnasienämnden i november 2018. I den lokalutredning,
genomförd av Sweco, som presenterades för nämnden i mars 2018
föreslås förändringar i programstrukturen. Gymnasieutbildningarna
föreslås på sikt samlas i ett campusområde kring Fredrika
Bremergymnasiet. Handels- och administrationsprogrammet,
ekonomiprogrammet och introduktionsprogrammen föreslås flytta
från nuvarande placering på Riksäpplet till campusområdet.
Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars 2018
att ekonomiprogrammet skulle flytta stegvis till Fredrika
Bremergymnasiet med start hösten 2018. Genom detta har
attraktiviteten för utbildningen ökat påtagligt.
Utbildningsförvaltningen föreslår som nästa steg att handels- och
administrationsprogrammet stegvis flyttas till Fredrika
Bremergymnasiet. Detta sker genom att eleverna som börjar i
årskurs ett på handels- och administrationsprogrammet påbörjar
sina studier på Fredrika Bremergymnasiet. Förvaltningen föreslår
att överflyttningen påbörjas hösten 2019, vilket innebär att flytten
av handels- och administrationsprogrammet är helt genomförd till
läsåret 2021/2022.
Av Swecorapporten och genom olika aktiviteter i samband med
gymnasievalet är det tydligt att Fredrika Bremergymnasiet är den
av kommunens skolor som har den i särklass högsta attraktiviteten
för elever på nationella program. Det är inte ovanligt att elever
väljer andra program än det de egentligen önskar sig för att få gå på
Fredrika Bremergymnasiet.
Samarbete med ekonomiprogrammet, som redan är etablerat på
Fredrika Bremergymnasiet, ger möjlighet till samordningsvinster
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för båda utbildningarna, till exempel i arbetet med Ung
Företagsamhet.
Utbildningsförvaltningen bedömer att det finns erforderligt
utrymme i nuvarande lokaler på Fredrika Bremergymnasiet.
Eventuella risker och konsekvenser av den föreslagna flytten
hanteras inom ramen för gällande bestämmelser och rutiner.
Förslag till beslut

1. Handels- och administrationsprogrammet flyttas stegvis till
Fredrika Bremergymnasiet med start hösten 2019.
Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Enligt förvaltningens förslag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Handels- och administrationsprogrammet flyttas stegvis till
Fredrika Bremergymnasiet med start hösten 2019.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Gymnasie- och vuxenutbildningschef
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