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Utbildningsnamnden 

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 
2016/17 

Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att enligt forslag faststalla forandringar avseende larlingsutbildningar i utbudet for gymna-
sieskolan lasaret 2016/17 

Sammanfattning 
Utbildningsnamnden fattade den 18 juni 2015 beslut om vilket utbud den kommunala gymna-
sieskolan och gymnasiesarskolan i Uppsala ska erbjuda 2016/2017. Beslutet utgick frail det i 
april 2015 slutligt faststallda utbudet for lasket 2015/16 och i samverkan med den kommu-
nala gymnasieskolan. 

I samband med beslutet i april 2015 beslutades att utbildningsforvaltningen skulle aterkomma 
med forandringar i utbudet avseende larlingsutbildningar vid utbildningsnamndens samman-
trade i november. I dialog med olika yrkesbranscher har utbildningsforvaltningen sett mOjlig-
het att utoka utbudet avseende larlingsutbildningar. Om det finns efterfragan fran elever inf.& 
inriktningsvalet till arskurs 2 kan de kommunala skoloma efter samrad med gymnasiechefen 
erbjuda dessa inriktningar inom befintlig budget. 

Arendet 
Namnden ska vid sitt utbudsbeslut utga frail de av staten faststallda nationella programmen 
och dess inriktningar, samt eventuellt beviljade sarskilda varianter och riksrekryterande ut-
bildningar clarutover. Vid sitt beslut ska namnden ta hansyn till samhallets behov av hogre 
utbildning, arbetsmarknadens langsiktiga behov av arbetskraftsfOrsOrjning och de sOkandes 
onskemal om utbildning. Aven overenskommelser med andra kommuner, via samverkansav-
tal, och de fristaende gymnasieskolomas utbud ska vagas in. 

Forslag till utbud for gymnasie- och gymnasiesarskolan infOr lasaret 2016/17 finns som bi-
laga 1. Forslaget utgar fran det i april 2015 slutligt faststallda utbudet for lasaret 2015/16 och 
i samverkan med den kommunala gymnasieskolan. I samband med beslutet i april 2015 be- 
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slutades att utbildningsforvaltningen skulle aterkomma med forandringar i utbudet avseende 
larlingsutbildningar i samband med utbildningsnamndens sammantrade i november. 

I dialog med olika yrkesbranscher har utbildningsforvaltningen sett mojlighet att utoka utbu-
det avseende larlingsutbildningar. Utbudet foreslas aka med faljande utbildningar: 

- Barn- och fritidsprogrammet inriktning fritid och halsa 
- Restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktning thrskvaror, delikatess och catering 
- VVS- och fastighetsprogrammet inriktning kyl- och vannepumpsteknik 
- VVS- och fastighetsprogrammet inriktning kyl- och ventilationsteknik 

Utbildningsforvaltningen foreslar att utbudsorganisationen far gymnasieskolan och gymnasie-
sarskolan faststalls enligt framlagt forslag till forandring. 

Barnkonsekvenser 
Utifran ett barn- och ungdomsperspektiv ger forslaget till forandring okade mojligheter till ett 
bredare utbud. Vissa inriktningar som hade fa eller inga onskernal de senaste ken togs bort i 
det ursprungligt beslutade utbudet for 2016/2017. Genom att Oka utbudet avseende larlingsut-
bildningar kan clever som har onskemal om dessa inriktningar soka sig till en skola eller hu-
vudman som erbjuder dessa och konkurrera om platser till utbildningen som forstahandsso-
kande. Finns efterfragan fran elever inf.& inriktningsvalet till 5rskurs 2 kan de kommunala 
skoloma efter samrad med gymnasiechefen erbjuda dessa inriktningar. Delaktigheten och 
inflytandet tryggas genom att antagning pa elevens forstahandsval är grundlaggande for an-
tagningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Forandringen ger inga ekonomiska konsekvenser och ryms Mom budget i balans. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Direktor 
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Bilaga 1 

Utbud for kommunala gymnasieskolor arskurs 1 lasaret 2016/17 
Kommentarer 

X markerar erbjudande om program respektive inriktning 

L markerar att larlingsutbildning erbjuds 

Nationellt godkanda elitidrottsutbildning i flera idrotter, riksidrottsgymnasium i golf och amerikansk fotboll 

samt lokal idrottsprofil placeras ph Celsiusskolan 

Estetisk variant musik erbjuds ph Lundellska skolan inom ramen for Ekonomi-, Naturvetenskaps- och 

Samhallsvetenskapsprogrammet 

Sarskild variant speldesign och serieteckning erbjuds ph GUC inom ramen for det estetiska programmet 

Program inriktningar Skolforla ._ d Larling 
Barn- och fritidsprogrammet 

Fritid och halsa L 
Pedagogiskt arbete X L 
Socialt arbete 

Bygg- och anlaggningsprogram- 
met 

Anlaggningsfordon 
Husbyggnad X L 
Mark och anlaggning L 
Maleri X L 
Platslageri X L 

El- och energiprogrammet 
Automation 
Dator- och kommunikationsteknik 
Elteknik X 
Energiteknik L 

Fordons- och transportpro- 
grammet 

Godshantering 
Karosseri och lackering L 
Lastbil och mobila maskiner X L 
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Dialog pa& med Sigtuna for over-
tagande av programmet  

Handels- och administrationsprogrammet 
Administrativ service 
Handel och service 	 X 

Hantverksprogrammet 
Finsnickeri 
Florist 
Frisor 
Textil design 
Stylist 
Ovriga hantverk 

Flygtekniker 
Riksrekrytering 

Hotell- och turismprogranunet 
Hotell och konferens X L 
Turism och resor X L 

Industritekniska programmet 
Driftsakerhet och underhAllsteknik 
Processteknik 
Produkt och maskinteknik 
Svetsteknik 

Naturbruksprogranunet 
Djur  
Lantbruk  
Skog  
TradgArd  
Kombination med naturvetenskap 

Restaurang- och livsmedelsprograrnmet 
Bageri och konditori 
Kok och servering 
Farskvaror, delikatess och catering 

X 

X 

X 
X 

VVS- och fastighetsprogrammet 
Fastighet L 
Kyl- och varmepumpteknik L 
Ventilationsteknik L 
VVS X L 
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Yard- och omsorgsprogranunet X L 
(Inga nationella inriktningar) 

Ekonomiprogranunet 
Juridik X 
Ekonomi X 

Estetiska progranunet 
Bild och formgivning X 
Dans 
Estetik och media X 
Musik X 
Teater 

Humanistiska programmet 
Kultur X 
S prak X 

Naturvetenskapsprogrammet 
Naturvetenskap X 
Naturvetenskap och samhalle X 

Samhallsvetenskapsprogranunet 

Beteendevetenskap X 
Medier, information och kommu-
nikation X 
S amhallsvetenskap X 

Teknikprogranunet 
Design och produktutveckling X 
Informations- och medieteknik X 
Produktionsteknik 
Samhallsbyggande och miljo 
Teknikvetenskap X 
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Introduktionsprogram 
Preparandutbildning 	 X 
Programinriktat individuellt val 

	
X 

Yrkesintroduktion 	 X 
Individuellt alternativ 	 X 
SprAkintroduktion 	 X 

IB (International Baccalaureate) 

Fjarde tekniskt fir 

Utbud gymnasiesarskolan arskurs 1 lasaret 
2016/17 
Program 

Programmet for administration, handel och varuhantering 
Programmet for estetiska verksamheter 
Programmet for fastighet, anlaggning och byggnation 
Programmet for fordonsvArd och godshantering 
Programmet for hotell, restaurang och bageri 
Programmet for halsa, yard och omsorg 
Programmet for skog, mark och djur 
Individuellt program 
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