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Beslutsunderlag
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Utbildningsnämnden

2019-11-14

Förändring av program- och inriktningsutbud vid
gymnasiesärskolan
Inledning
Enligt skollagen 18 kap 2 § ska gymnasiesärskolan ge elever med
utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund
för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett
aktivt deltagande i samhällslivet.
Enligt skollagen 18 kap 27 § ska varje kommun ansvara 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.

Ärendebeskrivning
Programmet för hantverk och produktion finns med i utbudet av nationella
program inom gymnasiesärskolan. Skolverket beskriver att; ”Efter avslutat
program ska eleverna ha kunskaper för att arbete med till exempel tillverkning
och montering. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra
arbetsuppgifter inom hantverk och produktion. För arbete inom yrkesområdet
ska eleverna utveckla kunskaper om hela produktionsprocessen, från idé till
färdig produkt.”
De kurser som erbjudits inom programfördjupningen har främst haft fokus på
arbete i trä. De senaste åren har det varit få sökande till programmet för
hantverk och produktion och innevarande läsår finns det inte någon elev i
årskurs 1. Under ett antal år har det varit svårt att anskaffa APL-platser som
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matchar kurserna och målen för programmet. Det har således även blivit allt
svårare att slussa ut elever mot en tänkt arbetsmarknad eftersom dessa
arbeten inte finns.
Det vore därför önskvärt att i stället starta programmet för fastighet,
anläggning och byggnation eftersom det i Gävle, och kanske även övriga delar
av regionen, finns möjlighet till arbete eller annan sysselsättning inom
området för programmet.
I Skolverkets beskrivning av programmet kan man läsa; ”Efter avslutat
program ska ha eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn,
underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl
utomhus som inomhus”. Vidare skriver man att ”Utbildningen ska utveckla
elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning
och byggnation. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll
av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära
renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. Tillsyn över och
skötsel av lokaler och anläggningar kan till exempel innebära lokalvård,
återvinning av material samt underhåll av utemiljöer”
Kurserna inom programgemensamma ämnen och utbudet av kurser i
programfördjupningen ger programmet dess karaktär. Valet av kurser i
programfördjupningen kommer att anpassas efter den lokala
arbetsmarknaden. Det finns flera kommunala aktörer inom
fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel i Gävle och även flera privata
aktörer inom yrkesområdet. Det finns ett stort utbud av lämpliga APL-platser
och en hög sannolikhet att dessa företag och bolag kan bli framtida
arbetsgivare för gymnasiesärskolans elever.
Det finns en kännedom att det inför kommande läsår är flera elever som
planerar att söka programmet för fastighet, anläggning och byggnation i
närliggande kommun eftersom gymnasiesärskolan i Gävle inte har detta
program i nuläget.
Det är önskvärt att så många elever som möjligt som finns inom
grundsärskolan i Gävle väljer gymnasiesärskoleprogram i Gävle.
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Lokaler finns att använda även om dessa behöver anpassas något. Den lärare
som idag undervisar i yrkeskurserna på hantverksprogrammet är tilltänkt som
lärare. Han kommer att ges möjlighet att sätta sig in i de nya kurserna.
Dessutom finns yrkeslärare på gymnasieskolans byggprogram som har
erfarenhet av arbete inom området och undervisar i liknande kurser och som
skulle kunna involveras i undervisningen om behov finns. Några kurser som
finns i hantverksprogrammets kursutbud finns också i fastighetsprogrammets
utbud.
Det finns flera tidigare elever från gymnasiesärskolan som idag arbetar med
fastighetsskötsel och underhåll, trots att de inte har utbildning inom området.
Detta stärker uppfattningen om att programmet för fastighet, byggnation och
anläggning är ett program som kan leda till anställning/sysselsättning.
Därigenom är det önskvärt att kunna erbjuda programmet för blivande
gymnasiesärskoleelever i Gävle kommun.

Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar:
att inför höstterminen 2020 inte erbjuda programmet för hantverk och
produktion, och
att inför höstterminen 2020 erbjuda programmet för fastighet, anläggning och
byggnation.
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