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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.
Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Stensbo Friskola 2019-04-08 kl 08:1512:00 (OBS! Deltagare enligt tidigare beslut)
Em: Kommunhuset, s-rum Bårholmen 2019-04-08 kl 13:00-

Närvarande

Ledamöter
Veronica Almroth (L) Fm
Martin Reteike (Mp) Fm
Robert Larsson (M)
Daniel Peterson (C)
Alexander Hutter (S) Fm

Övriga

Carl-Göran Strutz, tf sektorschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom
Charlotte Odhe, kostchef
Lena Tegenfeldt, sektorschef Samhällsutveckling

Ersättare
Michael Relfsson (FO)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S) Fm

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Sektor Lärande, 2019-04-10, klockan 12:00

Ärende

Dnr

1.

Information om maten i skolorna

KS/2019:393

2.

Remissvar till Skolinspektionen angående
ansökan från Thoren Innovation School AB om
godkännande som huvudman för en utökning av
befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun, Dnr 5.1 SI 2019:843

KS/2019:384

Föredragande

Charlotte Odhe
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Ärende

Dnr

3.

Remissvar till Skolinspektionen angående
ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola
AB om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola i
Uddevalla kommun, Dnr SI 2019:973

KS/2019:385

4.

Avveckling av utbildningsformen Hantverksprogrammet med inriktning Båtbygg och
finsnickeri

KS/2019:395

5.

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo
Friskola

KS/2018:1286

6.

Sektorns information 2019 (Lärande)

KS/2019:34

7.

Politikens information 2019 (Lärande)

KS/2019:35

8.

Budget 2020 - Sektor Lärande

KS/2019:390

ORUST KOMMUN
Veronica Almroth
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande

2019-03-29
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Information om maten i skolorna
Dnr KS/2019:393
Kostchef ger information om maten m m i de kommunala skolorna.
__________
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Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation
School AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun, Dnr 5.1 SI 2019:843
Dnr KS/2019:384
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Svara Skolinspektionen med tillförordnad sektorschefs ärendebeskrivning.
__________
Sammanfattning av ärendet
Thoren Innovation School AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande för
utökning av program vid befintlig skolenhet i Uddevalla kommun. Idag finns 126
elever inom Teknikprogrammet och El-och energiprogrammet på skolan. Ansökan
gäller naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation.
Ansökan gäller sammanlagt 72 platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Orust kommun bedriver idag ingen egen gymnasieskola inom angivna program utan
kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds
gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Inom Orust kommun erbjuds idag i första hand Hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri. Programmet har riksintag. I övrigt kan kommunen erbjuda ett fåtal
program utifrån elevers önskemål. Kommunens intention med att erbjuda program på
Orust är att vara ett komplement för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten,
inte att konkurrera med de utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till
exempel Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i
regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de
kommande fem åren:
2019
124
2020
152
2021
155
2022
172
2023
154
2024
159
Inom Orust kommun finns idag inga utbildningar inom sökta program. Inte heller
planeras för att längre fram erbjuda dessa program.
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För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i våra grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största
mottagaren av gymnasieelever. Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda
till kostnadsökningar och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom utbildningarna.
Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser
och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-26
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
__________
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Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Drottning Blankas
Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun, Dnr SI 2019:973
Dnr KS/2019:385
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Svara Skolinspektionen med tillförordnad sektorschefs ärendebeskrivning.
__________
Sammanfattning av ärendet
Drottning Blanka Gymnasieskola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
för nyetablering av en fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun. Ansökan gäller
Barn- och fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa samt pedagogiskt arbete,
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, Estetiska programmet med inriktning
estetik och media, Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel
och service, Hantverksprogrammet med inriktning övriga hantverk, Vård och omsorgsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
och samhällsvetenskap. Ansökan gäller sammanlagt 300 platser vid fullt utbyggd
verksamhet.
Orust kommun bedriver idag en egen gymnasieskola inom Hantverksprogrammet
med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, i övrigt bedriver kommunen ingen egen
gymnasieskola inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats inom i
första hand Uddevalla och Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom
Fyrbodals kommunal-förbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning.
Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund.
Inom Orust kommun erbjuds idag i första hand Hantverksprogrammet med inriktning
finsnickeri. Programmet har riksintag. I övrigt kan kommunen erbjuda ett fåtal program
utifrån elevers önskemål. Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är
att vara ett komplement för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att
konkurrera med de utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund. Orust
kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till exempel
Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de
kommande fem åren:
2019
124
2020
152
2021
155
2022
172
2023
154
2024
159
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För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser
i våra grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av
gymnasieelever. Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst
med tanke på bristen på utbildade lärare. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut
tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet
platser inom sökta program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-26
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
__________
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Avveckling av utbildningsformen Hantverksprogrammet med inriktning
Båtbygg och finsnickeri
Dnr KS/2019:395
Ärendet är initierat av politiken.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
Dnr KS/2018:1286
Tillförordnad sektorschef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola.
__________
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Sektorns information 2019 (Lärande)
Dnr KS/2019:34
Tillförordnad sektorschef ger information om aktuella ärenden.
__________
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Politikens information 2019 (Lärande)
Dnr KS/2019:35
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden.
__________
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Budget 2020 - Sektor Lärande
Dnr KS/2019:390
Dialog kring Sektor Lärandes bokslut, nuläge och budgetförutsättningar, utifrån
anordnade budgetdagar i april månad 2019.
__________
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