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Barn- och utbildningsnämnden
Tid: 2017-06-20 kl. 18:00
Plats: Gyllenhjelm, Kommunhuset Strängnäs
Majoriteten har förmöte i Nicander och oppositionen i Lagmannen från kl
17:00. Mötet kommer att inledas med en utbildning i kommunalrätt ca kl 18:0018:30.

Föredragningslista
Allmänhetens frågestund (i förekommande fall)
Mötets öppnande
Upprop
Val av justerare

Ärende

Beteckning

1.

Föredragningslista, anmälan av
övriga frågor

2.

Öppet sammanträde

3.

Skolstrukturutredning för
inkluderande lärmiljö, information

4.

Frånvarostatistik kommunala
grundskolor, information

5.

Betygsresultat, information

6.

Kameraövervakning Trollskogen,
information

BUN/2017:326-600

7.

Resursfördelningsmodell för barnoch utbildningsnämndens
verksamhetsområde 2018,
information

BUN/2017:54-600

8.

Månadsrapport maj 2017 för barnoch utbildningsnämnden samt
handlingsplan

BUN/2017:38-042

Extra utskick

9.

Programutbud Thomasgymnasiet
läsåret 2018/2019

BUN/2017:166-612

Bilaga

BUN/2017:176-019

Extra utskick
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Ärende

Beteckning

10.

Trygghetskameror,
Thomasgymnasiet

BUN/2017:122-600

11.

Information från utbildningschefen

12.

Information från ordföranden

13.

Övriga frågor

14.

Ärendebalanslista

Bilaga

15.

Delegationsärenden

Handlingar på
sammanträde

16.

Anmälningsärenden

Handlingar på
sammanträde

Maria Antropowa Ehrnfelt
Ordförande

Evelina Fransson
Sekreterare

Extra utskick
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BUN GyUtsk § 5

Dnr BUN/2017:166-612

Programutbud Thomasgymnasiet läsåret 2018/2019

Beslut
Gymnasieutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att
1. godkänna Thomasgymnasiets programutbud inför läsåret 2018/2019
enligt framlagt förslag,
Program
El- och energiprogrammet (EE)

Platser
34

Inriktning

Ekonomiprogrammet (EK)

60

Handels- och
administrationsprogrammet (HA)

34

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet (RL)

34

Culinary Craft (CC)

Samhällsvetenskapsprogrammet
(SA)

60

Samhällsvetenskap
Beteendevetenskap

Teknikprogrammet (TE)

60

Design- och
produktutveckling
Teknikvetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet
(VO)

34

2. uppdra åt utbildningskontoret att återkomma med en uppföljning av
rapporten Thomasgymnasiet – En gymnasieskola för framtiden
BUN/2015:151-612.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir
utskottets beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beskrivning av ärendet

2015 genomfördes utredningen ”Thomasgymnasiet – En gymnasieskola för
framtiden. Utveckling av Thomasgymnasiets program och programutbud”
(BUN/2015:151). Utredaren föreslog ett antal satsningar på Thomasgymnasiet för
att Strängnäs kommuns elever på Thomasgymnasiet, Europaskolan och via
samverkansavtal med Eskilstuna kommun skulle ha tillgång till ett allsidigt
programutbud och för att elevernas förstahandsval i stor utsträckning skulle
kunna tillgodoses. Utredaren menade att förslaget skulle leda till ökad
attraktionskraft för Thomasgymnasiet samt ge förutsättningar för ökad
måluppfyllelse. Förslaget syftade även till att befintliga lokaler och utrustning på
Campusområdet skulle nyttjas på ett effektivt sätt.
Utredningen innehöll sammanlagt 15 förslag till förstärkning och utveckling av
Thomasgymnasiets program och profil, kompletteringar av program och
inriktningar samt ytterligare insatser som Utbildningskontoret och
Thomasgymnasiet borde överväga. Av förslagen är det främst nystart av Vårdoch omsorgsprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet (Culinary
Craft) som genomförts. Thomasgymnasiet har även blivit certifierat i
Teknikcollege, vilket innefattar ytterligare ett par av utredarens förslag.
I beredningen av programutbud för läsåret 2018/2019 har ytterligare förslag på
utveckling framkommit, exempelvis att ändra inriktning på Teknikprogrammet
från Design- och produktutveckling till Informations- och mediateknik, och att
starta lärlingsutbildning för att möta efterfrågan på fler yrkesprogram i
Strängnäs. Ett antal förändringar av gymnasieskolan har dessutom föreslagits
inför läsåret 2018/2019 i den nationella utredningen ”En gymnasieutbildning för
alla” (SOU 2016:77). Då beslut om eventuella förändringar utifrån utredningen
ännu ej fattats gör Utbildningskontoret bedömningen att inga förändringar av
Thomasgymnasiets programstruktur bör göras. Dessutom behöver en uppföljning
av förslagen i utredningen av Thomasgymnasiets framtid göras som ytterligare ett
underlag för eventuella förändringar av program- och inriktningsutbud.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Förändring av antalet antagna elever eller av elevantal inom de olika
programmen innebär en omprioritering inom barn- och utbildningsnämndens
egen budgetram. Trenden med ett ökat antal elever på ASPEN innebär en ökad
kostnad för gymnasieskolan.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Antagning vid den kommunala gymnasieskolan för läsåret 2018/2019 redovisas
för barn- och utbildningsnämnden i augusti 2018.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-05-23
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till

Anna Zachrisson, rektor Thomasgymnasiet
Gymnasieantagningen Västerås, Stadshuset E1, 721 87 Västerås
______________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendebalanslista Barn- och utbildningsnämnden år 2017

Sid 1 (1) 14.

Uppdateras kontinuerligt. Fet stil = beslutsärende
Nämnd 24 januari – Stoppdag 15 dec

Presidium 22 dec

• Ansökan om godkännande av enskild som huvudman för
förskola i Strängnäs kommun, Gripsholms Förskola
(BUN/2016:453)
• Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser,
remissvar (BUN/2016:486)
• Skolskjutsregler, revidering (BUN/2014:521)
• Firmateckningrätt för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2017:8)
•
•
•
•

Tillsyn gentemot fristående förskolor (BUN/2016:616)
Resultatredovisning, åk 6, åk 9
Uppföljning tilläggsbelopp
Revisionsrapport, Granskning av grundskolans ledningsfunktion
(BUN/2017:21)

Nämnd 25 april – Stoppdag 31 mars

Presidium 6 april

• Granskning av grundskolans ledningsfunktion, revisionssvar
(BUN/2017:21)
• Ansökan från Lärande i Sverige AB om utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Eskilstuna
kommun, remissvar (BUN/2017:95)
• Ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) om utökning
av en befintlig fristående gymnasieskola vid NTI-gymnasiet i
Eskilstuna kommun, remissvar (BUN2017:96)
• Kontaktcenter, remiss (BUN/2017:144)
• Budget för företagshälsovård, remiss (BUN/2017:143)
• Riklinjer för internkontroll, remiss (BUN/2017:145)
• Stärkt hälsa och förbättrade skolresultat genom daglig fysisk
aktivitet i skolan, motion (BUN/2016:371)
• Månadsrapport mars (BUN/2017:38)

Nämnd 29 augusti – Stoppdag 4 aug

Presidium 10 aug

2017-06-13
Nämnd 28 februari – Stoppdag 3 februari
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidium 9 feb

Årsrapport 2016 (BUN/2017:1)
Internkontrollplan 2016, årsuppföljning (BUN/2015:152)
Vissa skollagsfrågor, remissvar (BUN/2016:585)
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2017:52)
Biblioteksplan för Strängnäs kommun 2017, remissvar
(BUN/2017:12)
Skolskjutsregler, revidering (BUN/2014:521)
Extern finansiering av Culinary Craft
Kränkande behandling i skolan, terminsrapport
Resultatredovisning gymnasieskolan

Nämnd 30 maj – Stoppdag 5 maj

Presidium 10 maj

• Delårsrapport 1:2017 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2017:39)
• Medborgarförslag om en SU-grupp på Mariefredsskolan
(BUN/2017:129)
• Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden,
revidering (2017:184)
• Firmateckningsrätt för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2017:295)
• Lärmiljö- och skolstrukturutredning, uppdrag (BUN/2017:176)
• Barngruppens förutsättningar och storlek inom förskola 2016/2017
(BUN/2017:56)
• Stiftelse för Culinary Craft (BUN/2017:282)

Nämnd 26 september – Stoppdag 1 sept

Presidium 7 sept

• Resursfördelningsmodell 2018 för barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde (BUN/2017:54)
• Avtal med Stiftelsen Culinary Craft (BUN/2017:282)
• Kontaktpolitikerlista 2015-2018, revidering ( BUN/2016:61)
• Idrottspolitiskt handlingsprogram (BUN/2017:339)

• Delårsrapport 2:2017 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN2017:39)
• Internkontrollplan 2017, delårsuppföljning (BUN/2016:500)
• Familjecentral Mariefred (BUN/2017:44)
• Skolskjutsregler, revidering

• Skolskjutsregler, revidering
• Antagning kommunala gymnasieskolan läsåret 2017/2018
(BUN/2017:53)
• Skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö, information
(BUN/2017:176)

• Skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö, information
(BUN/2017:176)

Nämnd 28 november – Stoppdag 3 nov

Nämnd 19 december – Stoppdag 24 nov

Presidium 9 nov

• Månadsrapport oktober (BUN/2017:38)
• Resursfördelningsmodell 2018 för barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde (BUN/2017:54)
• Regler för barnomsorgen, revidering
• Regler för skolval, revidering

Presidium 30 nov

• Månadsrapport november (BUN/2017:38)
• Verksamhetsplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2017:49)
• Internkontrollplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2017:55)
• Uppföljning av externa gymnasieelever, information
• Resultatredovisning

Nämnd 28 mars – Stoppdag 3 mars

Presidium 10 mars

• Ändra taxa för busskort till ungdomar, medborgarförslag
(BUN/2016:573)
• Beredskap smittskydd i skolan, motion (BUN/2017:11)
• Patientsäkerhetsberättelse för 2016 (BUN/2017:50)
• Giftfria förskolor, motion (BUN/2016:428)
• Regler för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
(BUN/2017:51)
• Månadsrapport februari (BUN/2017:38)
• Granskning av grundskolans ledningsfunktion, revisionssvar
(BUN/2017:21)
• Familjecentral Mariefred (BUN/2017:44)

Nämnd 20 juni – Stoppdag 26 maj Presidium 1 juni
• Månadsrapport maj samt handlingsplan (BUN/2017:38)
• Program Thomasgymnasiet läsåret 2018/2019
(BUN/2017:166)
• Trygghetskameror Thomasgymnasiet (BUN/2017:122)
• Frånvarostatistik kommunala grundskolor
• Betygsresultat
• Resursfördelningsmodell 2018 för barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde, information (BUN/2017:54)
• Skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö, information
(BUN/2017:176)
• Kameraövervakning Trollskogen (BUN/2017:326)

Nämnd 24 oktober – Stoppdag 29 sept

Presidium 5 okt

• Månadsrapport september (BUN/2017:38)
• Verksamhetsplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2017:49)
• Öppna jämförelser: Grundskola 2017
• Skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö, information
(BUN/2017:176)

Varje månad
Föredragningslista, anmälan av övriga frågor
Öppet sammanträde
Ekonomisk rapport vissa månader via bilaga eller e-post
Information från utbildningschefen muntlig information
Information från ordföranden muntlig information
Kontaktpolitikerrapport bilaga om det finns någon rapport
Övriga frågor anmäls under punkten föredragningslista
Ärendebalanslista bilaga
Delegationsärenden handlingar på sammanträdet
Anmälningsärenden bilaga och handlingar på sammanträdet
Rubrik i kallelsen: Vägledningsdiskussion innehåll bestäms innan utskick
Rubrik i kallelsen: Uppföljning innehåll bestäms innan utskick

