Gy 280/2015

Protokoll

Gymnasienämnden
2015-12-09
Datum:
Klockan: 09:00 - 16:30
Plats:
Tullängsgymnasiet, lokal Kulturama, Tullängsgatan 7
Närvarande ledamöter
Per-Åke Sörman (C)
Linda Smedberg (S)
Stefan Stark (M)
Sheneh Armaghan (S)
Roger Andersson (S)
Rasoul Bayazi (S)
Lars-Ruben Fahlström (KD)
Pär Ljungvall (V)
Malin Pålsson (M)
Magnus Johansson (M)
Helena Skogh (MP)
Robin Nilsen (L)
Tjänstgörande ersättare
Kerstin Cederström (L)
Thony Mossberg (S)
Hannes Önander (C)
Johan Gynnhammar (S)
Johan Gynnhammar (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
t.o.m. § 178

fr.o.m. § 167

Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD)
Tjänstgör för Inger Murstam (S)
Tjänstgör för Lovisa-Teolinda
Tjänstgör för Helena Skogh (MP)
t.o.m. § 166
Tjänstgör för Sheneh Armaghan (S)
fr.o.m. § 179

Närvarande ersättare
Johan Gynnhammar (S)

fr.o.m. § 167-178

Övriga
Charlotta Karlsson-Andersson
Ken Dahlberg
Mikael Blom
Anders Adamsson
Maria Åkerstedt
Unni Thorstensson
Robert Forsling
Åke Johansson

Förvaltningschef §§ 164-166, 173-184
Rektor §§ 164-166
Rektor §§ 164-166
Rektor §§ 164-66
Rektor §§ 164-166
Rektor §§ 164-166
Rektor §§ 164-166
Rektor §§ 164-166
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Vendela Lehn
Chrstina Thunberg
Anders Duvkär
Birgitta Palmér
Maria Byrstrand
Anders Hallman
Kenneth Jennervall
Berka Nilsson
Elisabeth Lindéus

Gymnasiechef t.o.m. § 171
Kvalitetsutvecklingschef §§ 164-166
Gymnasiechef fr.o.m. § 167
Ekonom §§ 167-176
Ekonom §§ 167-176
§ 167
§§ 167-168
§§ 167-168
Planerare §§ 167-178

Paragraf 164-184

Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 17 december 2015

Per-Åke Sörman (C), ordförande

Pär Ljungvall (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 21 december
2015.

§ 164 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Gy 280/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av justerare.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Pär Ljungvall (V) utses som ordinarie och Magnus Johansson (M) utses
som ersättare att justera protokollet den 17 december 2015.

§ 165 Övriga frågor
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) tar upp övrig fråga när beslutet om Riksgymnasiets flytt
hade ändrats.
Ärendet läggs in som punkt 22 på ärendelistan.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Dagordningen godkänns med redovisade tillägg och ändringar.

§ 166 Presentation av rektorernas systematiska
kvalitetsarbete
Ärendenummer: Gy 430/2015
Handläggare: Ken Dahlberg, Mikael Blom, Anders Adamson, Maria
Åkerstedt, Unni Thorstensson, Robert Forsling, Åke Johansson
Ärendebeskrivning
Gymnasieskolorna har både ett statligt och ett kommunalt uppdrag som
regleras i skollag, läroplan, gymnasieförordningen och andra statliga
styrdokument samt i Örebro kommuns styrdokument. Gymnasieskolornas
huvuduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att nå målen för
utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller vidare
studier. Alla ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt både kunskapsmässigt och socialt.
Gymnasieskolorna ska också bidra till utveckling av kommunens
strategiska utvecklingsområden som framgår av gymnasienämndens
verksamhetsplan med budget 2015. Varje rektor redovisar i programmets
kvalitetsplan sina kunskapsresultat för programmet samt åtaganden och
utvecklingsaktiviteter utifrån planen.
Programnämndens indikatorer som är styrande för gymnasienämndens
verksamhet har i programmens kvalitetsplaner sorterats utifrån läroplanens
områden.
- Undervisning och lärande
- Normer och värden
- Elevernas inflytande, delaktighet och ansvar
Resultat, analys och åtgärder till förbättring redovisas i denna kvalitetsplan
utifrån indikatorernas resultat i skolenkäten 2015 tillsammans med
kunskapsresultaten.
Beslutsunderlag
Kvalitetsrapporter från Risbergska gymnasiet och Tullängsgymnasiet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporterna läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 167 Information - Försöksverksamheten med
övningsskolor och övningsförskolor i Örebro
Ärendenummer: Gy 431/2015
Handläggare: Anders Hallman
Ärendebeskrivning
Örebro universitet har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att
genomföra en 5-årig försöksverksamhet med övningsskolor och
övningsförskolor. Hösten 2014 startade försöksverksamheten med 10
stycken förskoleområden och skolor. Deltagande skolor ökar för varje år.
Försöksverksamheten avslutas i juni 2019. Karolinska gymnasiet deltar
som enda kommunala gymnasieskola i försöksverksamheten.
Syftet med försöksverksamheten är att stärka blivande lärares
professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Detta görs
genom att stärka samarbetet mellan campusförlagd och verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). Genom försöksverksamheten ges också möjlighet för
universitet och skolhuvudmän att mötas i forsknings- och
utvecklingsarbete för att skapa en framstående skolmiljö.
Beslutsunderlag
Skrivelse "Försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor
i Örebro".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 168 Information - Kommunala aktivitetsansvaret
Handläggare: Kenneth Jennervall, Berka Nilsson
Ärendebeskrivning
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i
kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och
som inte fyllt 20 år. Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som inte
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Kommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder.
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja
eller återuppta en utbildning.
Kenneth Jennervall och Berka Nilsson, berättar om det aktuella arbetet och
planerna för det fortsatta arbetet med att hitta en effektiv organisering av
arbetet med ungdomarna.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 169 Tillsynsrapport 2015 - uppföljning av intern kontroll
Ärendenummer: Gy 266/2015
Handläggare: Maria Byrstrand, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Rapporten redovisar utfall från beslutade tillsynsområden 2015:
- Elever hoppar av sin utbildning.
- Handlingsplaner följs ej - har reviderats till: Implementering av
Skolverkets allmänna råd ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram”.
- Sjukfrånvaro registreras ej i personec.
- Kontogranskning av konsultköp, köp av tjänst samt köp av utbildning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Tillsynsrapport 2015 - uppföljning av intern
kontroll".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Tillsynsrapporten godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Beslutade åtgärder följs upp och rapporteras till Gymnasienämnden i
december 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 170 Tillsynsplan 2016 - plan för uppföljning av intern
kontroll
Ärendenummer: Gy 378/2015
Handläggare: Maria Byrstrand, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen utarbeta en plan för tillsyn av intern kontroll.
Syftet är att säkerställa att den interna kontrollen är god vilket innebär att
säkerställa att följande mål uppnås:
- Att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- Att rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig
- Att lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. efterlevs
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En riskanalys har genomförts med deltagare från nämndens presidium,
representanter från samtliga gymnasieskolor och personalavdelningen.
Riskanalysen har sammanställts och förslag på tillsynsområden 2016 är
- Inställda lektioner
- Plan för kompetensförsörjning saknas
- Ramavtal följs inte
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Riskanalys - intern kontroll
Gymnasienämnden" och förvaltningens skrivelse "Tillsyn 2016 - plan för
uppföljning av intern kontroll".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Tillsynsplan 2016 fastställs och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 171 Gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret
2016/2017, årskurs 1
Ärendenummer: Gy 380/2015
Handläggare: Vendela Lehn
Ärendebeskrivning
Kvinnerstagymnasiet önskar behålla utbildningsorganisationen likt tidigare
läsår med Naturbruksprogrammet (NB) och dess tre inriktningar
djur/lantbruk/skog samt Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) med
inriktningen anläggningsfordon.
Utöver dessa program erbjuds Introduktionsprogrammet med
inriktningarna individuellt val (IMPRO) eller yrkesintroduktion (IMYRK).
Det är endast inom Introduktionsprogrammet inriktning yrkesintroduktion
(IMYRK) som det finns en begränsning av antalet platser vilket gör att
antagning sker i mån av plats.
Lärling erbjuds inom lantbruk, häst, skog och anläggningsmaskin.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse ”Gymnasieskolans utbildningsorganisation
läsåret 2016/2017, årskurs 1”, daterad 30 november 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret 2016/2017, årskurs 1,
fastställs i enlighet med förvaltningens förslag.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 172 Ledamotsinitiativ - "Stärk säkerheten på
gymnasieskolorna"
Ärendenummer: Gy 403/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Liberalerna aktualiserar ett ärende "Stärk säkerheten på
gymnasieskolorna".
Liberalernas förslag till Gymnasienämnden
- att förvaltningen ges i uppdrag att se över säkerhetsrutinerna vid besök av
utomstående på de kommunala gymnasieskolorna i Örebro och om dessa
anses vara bristande, införa ett system där utomstående måste anmäla sitt
besök.
Beslutsunderlag
Ledamotsinitiativ från Liberalerna "Stärk säkerheten på gymnasieskolorna"
daterat 11 november 2015. Förvaltningens tjänsteskrivelse
"Ledamotsinitiativ - Stärk säkerheten på gymnasieskolorna" daterad den 30
november 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Utifrån att förvaltningen redan har påbörjat översyn av sitt
säkerhetsarbete, sker rapport om förändringar och nya åtgärder i mars
2016. Därmed anses ledamotsinitiativet besvarat.
Yrkande
Ordföranden yrkar ändring i förvaltningens beslutsförslag. Meningen
”Därmed anses ledamotsinitiativet besvarat” ändras istället till
”Ledamotsinitiativet avslås.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Ledamotsinitiativet avslås.
2. Utifrån att förvaltningen redan har påbörjat översyn av sitt
säkerhetsarbete, sker rapport om förändringar och nya åtgärder i mars
2016.
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§ 173 Förslag - Sammanträdestider för Gymnasienämnden
2016
Ärendenummer: Gy 367/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat att rekommendera driftnämnderna att under
år 2016 förlägga sina sammanträden till veckorna 3, 6, 11, 15, 20, 23, 35,
38, 42, 46 och 50.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till sammanträdestider för Gymnasienämnden 2016.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Nämndens sammanträdestider för 2016 fastställs till den 10 februari, 16
mars, 13 april, 18 maj, 8 juni, 21 september, 19 oktober, 16 november och
15 december.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 174 Budget och verksamhetsplan 2016
Ärendenummer: Gy 317/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Under 2016 ska en översyn av programutbudet genomföras. Det är
nödvändigt utifrån att en god kvalité ska kunna säkerställas över lång tid i
all utbildning. Kvinnersta gymnasiet har sedan lång tid tillbaka dragits med
stora ekonomiska problem som till vis del grundar sig i ett vikande
elevantal. En annan orsak är att Kvinnerstagymnasiet också bär ansvaret
för att förvalta stora delar av Kvinnerstaområdet som består av ett 50-tal
fastigheter, skog, betesmark m.m.
Riksgymnasiet kommer troligen att ställas inför förändringar i och med
resultatet av den statliga utredningen som kommer att presenteras i april
månad 2016.
Tillsammans med förvaltningen Förskola och Grundskola och Vård och
omsorg ska kostverksamheten i kommunen utredas och möjligheter till hur
den sammantaget skulle kunna utvecklas ska definieras och förslag till
förändringar lyftas för beslut i nämnden.
Utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet ska fortsätta och uppdragen
för rektorer ses över i syfte att stärka just det pedagogiska ledarskapet.
Våra elever är grunden i verksamheten. Att vi uppfyller de krav som
lagstiftaren ställer på verksamheten är självklart.
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Till det behöver kopplas tydliga och mätbara mål som sedan följs upp och
analyseras i syfte att skapa en ännu bättre verksamhet där elever ges goda
förutsättningar att nå sina mål men också tillförsäkras inflytande och
delaktighet i skolans utveckling.
Studie- och yrkesvägledning blir allt viktigare, inte minst som brobyggare
från skolan ut i arbetslivet. Arbetet med elevhälsa, tillgång till kurator och
andra stödinsatser behöver fortsätta utvecklas och stärkas. Här bör ett
samarbete med Vuxenutbildningen kunna bidra till samordning av resurser
och ett stärkt arbete kring dessa frågor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till programnämnd Barn
och utbildning för kännedom.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för internationalisering
och återkomma till nämnden för beslut i februari.
4. Begära medel hos Kommunstyrelsen/programnämnd Barn och
utbildning motsvarande 1 850 tkr för att klara kostnadsökningen inom
ramen för språkintroduktionen.
Yrkande
Per-Åke Sörman (C), Linda Smedberg (S) och Lars-Ruben Fahlström (KD)
yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1-4.
Robin Nilsen (L) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag till förmån
för Liberalernas budget till Kommunfullmäktige.
Helena Skogh (MP) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1-2
till förmån för Miljöpartiets budget till Kommunfullmäktige, samt bifall
till förvaltningens beslutsförslag pkt 3-4.
Pär Ljungvall (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1 och
bifall till Vänsterpartiets budgetförslag ”Rättvisare Örebro – en välfärd att
lita på”, samt bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 3-4.
Stefan Stark (M) yrkar att till protokollet få bifoga ett särskilt yttrande.
Proposition
Ordföranden ställer under punkt 1-4 vart och ett av de fyra föreliggande
förslagen: förvaltningens förslag, Liberalernas förslag, Miljöpartiets
förslag och Vänsterpartiets förslag under proposition och finner att
Gymnasienämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer yrkandet om särskilt yttrande från Stefan Stark (M)
under proposition och finner att Gymnasienämnden beslutar bifalla detta.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till programnämnd Barn
och utbildning för kännedom.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för internationalisering
och återkomma till nämnden för beredning i februari.
4. Begära medel hos Kommunstyrelsen/programnämnd Barn och
utbildning motsvarande 1 850 tkr för att klara kostnadsökningen inom
ramen för språkintroduktionen.
Stefan Stark (M), Malin Pålsson (M) och Magnus Johansson (M) deltar
inte i beslutet.
Pär Ljungvall (V) deltar inte i beslutspunkt 2.
Reservation
Robin Nilsen (L) och Kerstin Cederström (L) reserverar sig till förmån för
Robin Nilsens yrkande.
Helena Skogh (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bifogas.
Pär Ljungvall (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bifogas.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från Stefan Stark (M) bifogas.

§ 175 Ändring av gymnasienämndens delegationsordning
Ärendenummer: Gy 427/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
Nämndens delegationsordning uppdateras regelbundet utifrån förändrade
förutsättningar. Gymnasieförvaltningen har arbetat fram ett förslag som
innebär nya beslutsnivåer inom ett antal områden av mer verkställande
karaktär och som dessutom kan behöva fattas med relativt kort varsel.
Förändringarna rör beslut som tidigare fattats på nämnd- eller utskottsnivå
och där förslaget nu anger nya beslutsnivåer i form av gymnasiechef,
förvaltningschef och rektor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Förslag på förändrade beslutsnivåer gällande
antagning till program och inriktningar" daterad 30 november 2015.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Nämndens behandling
Anders Duvkär informerar om förvaltningens förslag till ändrad
delegationsordning, Ärendet tas upp för beredning vid
nämndsammanträdet i februari 2016.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Informationen tas till protokollet.

§ 176 Ekonomisk uppföljning januari-november 2015
Ärendenummer: Gy 426/2015
Handläggare: Maria Byrstrand
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljningen avser gymnasieförvaltningens ekonomiska resultat
under perioden januari - november 2015.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Månadsuppföljning januari - november 2015
inkl. prognos"
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Ekonomisk uppföljning för perioden januari-november 2015 godkänns
och läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 177 Rapport - Lokaler
Ärendenummer: Gy 432/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Vendela Lehn, Anders
Duvkär
Ärendebeskrivning
Flyttplanering och renoveringsplaner är framtagna och flyttgeneraler är
utsedda. Såväl rektorer som medarbetare är informerade om planeringen.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
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Nämndens behandling
Förvaltningschefen informerar om att intensivt planeringsarbete har
genomförts inför Risbergska gymnasiets flytt. Flyttgeneraler är utsedda.
Örebroporten har bedömt att de inte hinner göra nödvändig anpassning för
Riksgymnasiet för att lokalerna ska vara klara på Rudbecksskolan till
höstterminen 2016. Riksgymnasiet tillhör Rudbecksskolan, men är kvar på
Risbergska skolan höstterminen 2016. Information om förändringen har
lämnats till personal och intresseorganisationer.
Den 9 december 2015 är det ett extra informationsmöte på Risbergska
skolan. Örebroporten, Lokalförsörjningsenheten och gymnasiechefen
kommer att vara på plats och redogöra för hur flyttplanen kommer att se ut.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 178 Information om programöversyn
Ärendenummer: Gy 233/2015
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Anders Duvkär, Vendela
Lehn
Ärendebeskrivning
Utredningen pågår med att ta fram statistik för aktuella program och
utbildningar från 2011-2015. Därefter ska dessa analyseras och det ska
kopplas på ekonomisk analys samt koppling till branschen och
arbetsmarknaden. Utredningen bedöms fortsätta framåt på ett bra sätt.
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Arbete pågår på förvaltningskontoret med att ta fram statistik på hur många
Örebroelever, interkommunala elever och elever på fristående
gymnasieskolor som har tagits in på aktuella program under 2011-2015.
Uppgifter ska också tas fram på vilka inriktningar som erbjuds i länet.
Återkommande information lämnas vid nämndsammanträdena under 2016.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 179 Rapport - Internationalisering
Ärendenummer: Gy 356/2015
Handläggare: Anders Duvkär
Ärendebeskrivning
På kommunens sex gymnasieskolor, Karolinska skolan, Kvinnerstaskolan,
Risbergska skolan, Rudbecksskolan, Tullängsskolan och Virginska skolan,
finns en lång tradition av internationellt samarbete av olika slag, samt med
erfarenhet av att arbeta med internationalisering i undervisningen. Att
arbeta med internationalisering är i enlighet med målen i våra statliga
styrdokument, samt det är även i enlighet med kommunens internationella
policy. Det är också viktigt utifrån arbetet med EU:s nyckelkompetenser
för livslångt lärande. Det ger också stora möjligheter till
kompetensutveckling för medarbetarna.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en internationaliseringsstrategi för
kommunens gymnasieskolor. Beredning i februari och beslut i mars.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 180 Aktuell information
Handläggare: Per-Åke Sörman, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Informationen läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden informerar om att de politiker som har fått ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, behöver inkomma med intyg som styrker den
förlorade inkomst som de har fått ersättning för under året. Intygen ska
inlämnas till nämndadministratören senast den 29 februari 2016.
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b)
Gymnasienämnden har fått en remiss angående klimatstrategi. Ärendet tas
upp som beslutsärende vid nämndsammanträdet i februari.
Förvaltningen föreslår att en referensgrupp tillsätts med 2 politiker från
nämnden som bereder ärendet inför nämndens sammanträde.
Förvaltningschefen
a)
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen har påbörjat nytt sätt
att arbeta med budget och verksamhetsplan. Arbetet kommer att förfinas
och förbättras. Det är viktigt att följa effekten utifrån den nya
resursfördelningsmodellen genom uppföljning varje månad.
b)
Förvaltningen har påbörjat arbetet med de utredningsuppdrag som finns
med i ÖSB:n.
c)
Förvaltningen är i slutfasen med organisationsförslaget angående
förvaltningssammanslagningen med Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen.
Gymnasiechefen
a)
Departementet har inbjudit till hearing om Humanistiska programmet den
15 januari 2016. Anders Duvkär deltar vid hearingen.
b)
Statlig utredning om yrkesutbildning i Sverige blir klar till sommaren.
Skolverket ska göra en satsning på yrkesprogrammen.
c)
Anders Duvkär informerar om att efter jul beräknas antalet elever på
Språkintroduktion vara ca 318. Antalet elever ökar och efter påsk beräknas
antalet vara ca 362 elever.
Utifrån förvaltningssammanslagningarna och att den nya organisationen
kommer att presenteras i slutet av december, väljer förvaltningen att
tillsätta en vikarierande rektor för hela SPRI. Förordandet är tidsbegränsat
och gäller from 9 januari – 17 juni 2016.
Återkommande information lämnas vid nämndsammanträdena under 2016.
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Beslut
Gymnasienämnden beslutar
1. Johan Gynnhammar (S) och Pär Ljungvall (V) utses att ingå i
referensgruppen för klimatstrategi.
2. Ordförandens, förvaltningschefens och gymnasiechefens information tas
till protokollet.

§ 181 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Gy 428/2015
Ärendebeskrivning
1. Miljökontoret, Kontrollrapport Kvinnerstaskolans storkök, Kvinnersta
533, Örebro. Gy 408/2015
2. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska skolan storkök HRS,
Fabriksgatan 52, Örebro. Gy 409/2015
3. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska skolan butikskock och
catering, Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 410/2015
4. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska skolan Bageri LP. Gy
411/2015
5. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska skolan, Bufférestaurang,
Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 414/2015.
6. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 4 november 2015,
§ 142-144, Ersättningsnivåer 2016 enligt resursfördelningsmodell
gymnasieskola, obligatorisk särskola och RH-verksamhet. Gy 412/2015.
7. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 4 november 2015,
§ 141, Programplan med budget 2016 för programnämnd Barn och
utbildning. Gy 413/2015.
8. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 4 november 2015,
§ 148, Justering av driftbudgetramar utifrån faktiskt antal elever i grundoch gymnasieskolan den 15 oktober 2015. Gy 316/2015.
9. Programnämnd Barn och utbildning, protokollsutdrag 4 november 2015,
§ 149, Tilläggsanslag och ombudgeteringar november 2015. Gy 332/2015.
10. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska skolan restaurang,
Drottninggatan 46, Örebro. Gy 417/2015.
11. Miljökontoret, Kontrollrapport Virginska skolan bageri RGD-RGH,
Fabriksgatan 46, Örebro. Gy 418/2015.
12. Kvinnerstagymnasiets forum för samråd, protokoll 21 oktober 2015.
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13. Risbergska gymnasiets forum för samråd, protokoll 10 september och
22 oktober 2015.
14. Tullängsgymnasiets forum för samråd, protokoll 27 november 2015.
15. Virginska gymnasiets forum för samråd, protokoll 16 oktober 2015.
16. Skolverket, Beslut statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för
hösten 2015. Gy 17/2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 182 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Gy 429/2015
Ärendebeskrivning
Gymnasieförvaltningen och förvaltningskontoret anmäler beslut som under
tiden 11 november 2015 - 8 december 2015 fattats med stöd av delegation
från Gymnasienämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
2.2
Beslut om anställning av personal (ej chefsbefattning)
Löpnummer KA 24-28/15
Karolinska gymnasiet
Löpnummer T 1-3/15, T14-15/15, M 1-6/15, K 1-5/15, A 12-15/15,
Tullängsgymnasiet
Löpnummer HNÅ 08-09/15, MOM 14-15/15
Virginska gymnasiet
4.7.3
Beslut om att elev ska få byta studieväg.
Löpnummer ES 15-18/15, SA 12/15
Karolinska gymnasiet
Löpnummer 229/2015, 241/2013, 17/2015, 241/2014, 18/2015, 338/2014,
227/2013, 269/2013
Tullängsgymnasiet
Löpnummer 15/16BF01-08
Virginska gymnasiet
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4.7.5
Beslut om förlängd undervisning att undervisningen på ett nationellt
program för en elev får fördelas över längre tid än tre år.
Löpnummer 15/16SA01
Virginska gymnasiet
4.7.8
Skyndsam utredning av omständigheter kring av elev uppgivna
kränkningar och i förekommande fall vidtagande av de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Gy 433/2015
Tullängsgymnasiet, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade
Beslut
Gymnasienämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§ 183 Övrig fråga - Riksgymnasiets flytt
Handläggare: Pär Ljungvall
Nämndens behandling
Pär Ljungvall (V) frågar när förvaltningen har fått besked om att inte
Riksgymnasiets flytt kunde genomföras tillsammans med övriga program
som skulle flytta till Rudbecksskolan till höstterminens start 2016.
Förvaltningschefen svarar att information om förändringen har lämnats på
ett lokalmöte den 2 november. Gymnasienämnden har fått information om
förändringen den 11 november.
Beslut
Gymnasienämnden beslutar
- Frågan anses därmed besvarad.

§ 184 Avslutning
Nämndens behandling
Ordföranden avslutar sammanträdet med att tillönska nämnden och
förvaltningen en God Jul och Gott Nytt År.
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Yrkande
Gymnasienämnden
Datum: 2015-12-08
Ärende: Budget och verksamhetsplan 2016

Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2016 – ”Ett Örebro som håller ihop” – har
fokus på minskade sociala klyftor, klimatfrågan och en ekologiskt hållbar stad. I budgeten
föreslogs en skattehöjning med 60 öre för att finansiera de förebyggande åtgärder som krävs
för att komma tillrätta med de ökande kostnaderna – mänskliga och ekonomiska – för bristande
social hållbarhet.
Miljöpartiets budget avslogs av fullmäktige och vi har därför majoritetens beräknade intäkter
att förhålla oss till. Miljöpartiet gjorde dock bedömningen att kommunens besparingar kan
fördelas jämnare över åren 2016-2018, och att vinsten kan sänkas med 36 mkr för 2016. Det
innebär att det samlade resultatet för 2016 kan sänkas med 56 miljoner kronor, och istället
fördelas ut på nämnderna. Kommunens ekonomiska resultat kommer trots detta ändå hamna
på en nivå som uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.
Det resultatkrav som Miljöpartiet föreslår innebär att Gymnasienämnden kan äska medel från
KS för att backa besparingar på 1,2 mkr.
Miljöpartiet yrkar därför:
-

Att Gymnasienämnden äskar totalt 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsen.

-

Att nämnden beslutar att anta Miljöpartiets budget för Gymnasienämnden 2016.

Helena Skogh
Ledamot

Ett Örebro som håller ihop  Miljöpartiet de grönas budget för Gymnasienämnden
2016

Örebro växer. Vi blir allt fler som kan vara med och dela på den här platsen, människor med olika
ursprung, kunskap och erfarenhet. Men, det kostar att växa. Inte bara ekonomiskt. Örebro är en
kommun där människors möjligheter att utvecklas och leva ser olika ut beroende på var i kommunen
du föds, växer upp och lever. Örebro är en kommun där grönytor omvandlas till gråytor nästan
dagligen och där människornas livsstil bidrar till klimatförändringar och miljöförstöring. Örebro är en
kommun som måste bli mer hållbar. Vi har inget val, vi måste göra rätt nu. Gör vi det så kommer alla
örebroare att bli vinnare. Vi som lever nu och de som ska komma efter oss.
Klimatförändringarna påverkar oss i Örebro. I närtid har vi sett torka och skogsbränder, men även
skyfall och översvämningar alldeles nära vår egen kommun. Professor Johan Rockström har
sammanfattat nuläget tydligt: “Vi människor lever långt över våra tillgångar och nu har planeten
börjat skicka sina fakturor.”
Världen förändras och vi kan inte välja att stå utanför den förändringen. Vi kan inte avvakta och se
vad som händer. Ska vi lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader så måste vi agera
idag. Inte om fem eller tio år. Ska vi ha en stabil ekonomisk utveckling och ett samhälle där alla
människor är delaktiga så krävs viktiga och riktiga insatser nu. Den stigande utgiftskurvan - alltså den
kostnad vi alla delar på - för kommunens utveckling måste brytas så att vi har råd att leva hållbart på
den här platsen. I en framtid där teknik gör att antalet jobb minskar och färre ska försörja fler äldre
måste vi dela klokare på våra resurser och kostnader. I en framtid där människor fortsatt tvingas att
fly för livet på grund av krig, klimat och katastrofer måste vi bygga vår plats, vår kommun, på en
solidarisk grund. Vi måste vara solidariska med djur, natur och det ekologiska systemet, med
kommande generationer och med världens alla människor.
Örebro kan klara av denna utmaning. Vi är många olika människor med idéer, erfarenheter och
kunskap. Med all denna mångfald kan vi skapa ett grönare Örebro där staden och dess olika delar
både blir tätare och mer levande. Där parker, naturområden och mötesplatser för människor växer
fram. Många örebroare har redan börjat göra medvetna val för att leva solidariskt och miljövänligt.
Människor, företag, föreningar och organisationer lanserar spännande idéer för ett bättre Örebro och
en bättre värld. Förutsättningarna att nå Miljöpartiets vision om ett hållbart Örebro blir allt bättre.
Ett grönt Örebro är en stad där invånarnas ekologiska fotavtryck håller sig inom planetens gränser,
där vi har mer tid för varandra och där den sociala sammanhållningen är stark. Ett grönt Örebro tål
och kan förebygga de påfrestningar som kommer av överutnyttjade ekologiska och ekonomiska
system. Ett grönt Örebro håller ihop.
Vi vill att kommunen ska beskriva sitt långsiktiga strategiska mål som hållbar utveckling, inte som
hållbar tillväxt. Tillväxt är inte ett bra mått på utveckling. Utveckling är vårt mål och det handlar om
örebroarnas hälsa, livskvalitet, lycka, trygghet och möjligheter att växa upp i en värld utan
klimatförändringar och kollapsande ekosystem. Om det innebär att vi delar på jobben, prylarna,
bilarna och bostadsutrymmet så ska det inte beskrivas som något dåligt. Den som beskriver det som
negativt för utvecklingen mäter på fel sätt.
Vi är stigfinnare och vi måste våga vara steget före. Det krävs kunskap, tålamod och envishet för att
rubba ingrodda tankemönster. Samtidigt vet vi att ingen tid finns att förlora. Därför söker vi
samarbete och förståelse för att förverkliga vår gröna vision. Miljöpartiet de gröna i Örebro vill bidra
till att stärka människor, företag, föreningar och organisationer i denna utveckling. Vägvalet blir
hållbart, om vi går tillsammans.
Helena Skogh, ledamot

Förskola och skola
Miljöpartiet vill utveckla skolan genom tidiga insatser, bättre villkor för lärarna och mer jämlikhet.
Skolan i Örebro ska vara en hälsosam arbetsplats för både elever och personal, en trygg och lugn miljö
där lärande får vara i fokus. Genom skolan ska barn och ungdomar få vilja och redskap att lära och
utvecklas genom livet. Skolan ska ge eleverna verktyg för att fungera som aktiva samhällsmedborgare
och uppmuntra till kreativitet, empati och kritiskt tänkande. Varje barn ska lära sig att skriva, läsa och
räkna. Skolan ska också lära barn och ungdomar att skapa och delta i samhällsdiskussionen,
samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen livssituation. Undervisningsmetoderna ska
grundas i pedagogisk forskning och beprövad erfarenhet. Alla barn ska ha tillgång till likvärdig
undervisning och få en chans att utvecklas till fria, kreativa och självständiga individer. Alla ungdomar
ska, när de avslutat sin skoltid, vara väl förberedda för ett livslångt lärande.
Den gröna skolan utbildar hållbara människor för en hållbar värld. Därför är kunskap om miljöfrågor
och klimatförändringar särskilt viktiga. Skolan ska aktivt verka för en värdegrund av integration,
jämställdhet och lika rättigheter. I den gröna skolan får varje människa möjlighet att vara sig själv och
växa till den hen vill vara. Skolans uppdrag är att förbereda barn och unga på ett livslångt lärande. De
ska förberedas och bildas för livet, inte bara arbetslivet. Kunskap om miljöfrågor och
klimatförändringar är särskilt viktiga för en hållbar utveckling och därför behöver fler barn få
möjlighet att skapa en relation till dessa frågor genom kontakt med naturen. Att få vara i och lära sig
om naturen ska inte vara en rättvisefråga utan är något nödvändigt för ett rättvist och hållbart
samhälle.
I den skola Miljöpartiet verkar för ska inte barn och unga begränsas av sin bakgrund. Att lyckas i
skolan ska inte vara avhängigt föräldrar med hög utbildningsnivå. Alla barn ska i skolan ges lika
möjligheter och dessutom ha rätten att vara sig själv för att kunna växa till den hen vill vara. Alla barn
ska ha tillgång till likvärdig undervisning för att utvecklas till fria, kreativa och självständiga individer.
Alla ungdomar ska, när de avslutat sin skoltid, vara väl förberedda för ett livslångt lärande.

Fler vuxna i skolan
Viktigast för en gymnasieskola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Lärarna är
nyckeln för att höja kunskapsresultaten i skolan. Vi vill att fler människor ska vilja satsa på att bli
lärare och tror att bättre karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och högre lön kan locka
många.
Miljöpartiet har i regeringen föreslagit att en investering i höjda lärarlöner genomförs. Med denna och
andra insatser kan vi stärka och öka attraktiviteten för läraryrket och andra yrken som bidrar till att
fler vuxna finns i skolan. Kommunen bör främja mentorskapsprogram mellan lärare för att
nyanställda lärare ska få stöd i sin lärargärning.
Miljöpartiet vill minska lärarnas kringuppdrag så att de kan fokusera på att undervisa. Istället för en
växande hög pappersarbete vill Miljöpartiet se till att lärarna får vara just lärare. Mindre
administration för lärarna och fler medarbetare i skolan ger lärarna mer tid för undervisning och
samtal med elever. Därför behöver vi anställa fler administratörer, studiehandledare och medarbetare
inom skolhälsovården. Fler vuxna i skolan ger också ett tryggare skolklimat.
Miljöpartiet föreslår att:

●

Kommunen stärker upp vuxennärvaro på skolor genom användandet av så kallade

studiehandledare, med riktat fokus på stärkt modersmål.

●
●
●

Kommunen avlastar lärare genom att utreda användandet av stöttande personal såsom
administratörer, vaktmästare och skolbibliotekarier mfl.
Kommunen satsar på att främja mentorskap inom lärarkåren.
Kommunen ska fortsatt prioritera höjning av lärarnas löner vid löneöversyn.

Ökad likvärdighet
Genom ökade resurser till Komvux och tätare samarbete med folkhögskolor vill vi erbjuda fler vägar
till gymnasiekompetens. Miljöpartiet vill verka för att öka kontaktytorna mellan skola och föreningsliv
liksom universitet och näringsliv.

Mångfald inom pedagogiken
Människor är olika och lär sig därför på olika sätt. Det är därför viktigt att skolan kan möta varje elevs
behov för att det ska vara kul och givande att gå i skolan. Lärande bör vara något spännande och
utmanande för alla elever. Detta förutsätter att kommunen kan erbjuda en mångfald av pedagogiska
grepp inom skolan. Miljöpartiet vill därför se att det utvecklas fler och nya profiler på skolor.
Det behövs nya grepp och möjligheter för skolor att testa sig fram i verksamhetsutvecklingen för att
möta elevernas behov. Mycket talar exempelvis för att elever i tonåren kommer vara piggare och mer
delaktiga om undervisningen börjar senare på dagen. Inom gymnasieskolan bör därför ett
försöksprojekt genomföras där skoldagens start schemaläggs senare på dagen för att se vilka vinster
som finns av ett sådant upplägg. En lyckad försöksverksamhet skulle på sikt kunna leda till effektivare
lokalutnyttjande och andra samordningsvinster, utöver de rent pedagogiska, genom förändrad
schemaläggning.
Miljöpartiet föreslår att:
●

Kommunen genomför ett försöksprojekt med senare start på skoldagen i gymnasiet.

En skola med koll på genus, normkritik och jämställdhet
Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla barn ska ges jämlika och trygga
uppväxtvillkor. Grundläggande i ett jämställt samhälle är att flickor och pojkar, kvinnor och män samt alla andra - har samma möjligheter och samma tillgång till resurser. Detta gäller förstås även i
skolan. Barn möter tidigt normer kring könsroller som riskerar att begränsa och diskriminera genom
hela livet. Vi vill att alla barn, oavsett könsidentitet, ska ha samma chans att utvecklas till fria och
självständiga individer. Därför är det viktigt att bedriva ett normkritiskt arbete redan från förskolan.
Det ska finnas en hög grundkompetens kring lika bemötande och genuspedagogik bland de vuxna som
möter barn och unga i sitt arbete.
Ett tryggt skolklimat är viktigt för alla som verkar på en skola. Trygghet uppnås i en miljö där alla är
respekterade. Därför är det viktigt att mobbning, diskriminering och trakasserier mot elever och
skolpersonal förebyggs och aktivt motarbetas.
Inom skolan, som i resten av samhället, råder en stark heteronorm. Unga HBTQ-personer är mer
utsatta för hot, våld och diskriminering än andra unga och mår därför sämre. Varken homo-, bi- och
transfobi, rasism eller sexism ska tolereras inom skolans värld. Vi vill att det inrättas individuella och
könsneutrala omklädningsrum som finns i anslutning till idrottsaktiviteter.

Varje elev ska få det stöd hen behöver för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och
kunna nå målen i skolan. För detta krävs kompetent personal och tillräckligt med resurser för att
skapa en jämlik och tillgänglig skola för alla.
Miljöpartiet föreslår att:
● Kommunen ska arbeta aktivt med genuspedagogik och normkritik på samtliga
gymnasieskolor i Örebro kommun.
● Könsneutrala individuella dusch- och omklädningsrum införs i anslutning till
idrottsaktiviteter som kräver omklädning, såsom gymnastiksalar och simhallar.
● Kommunen utreder hur skolan kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet och genom
samtal möta ungdomar som bär på intoleranta idéer.

Barns och ungas rättigheter och inflytande i skolan
Barn och unga har rätt till delaktighet och inflytande i sin vardag i skolan. Genom att eleverna, i tidig
ålder får lära sig demokrati och inflytande blir de aktiva medskapare av skoldagen och innehållet i
undervisningen och är mer förberedda att agera för inflytande i kommande arbets- och föreningsliv.
Eleverna lär sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar då förtroendet ges att vara med och
påverka och vara delaktig. Därför bör kommunen verka för att stärka elevråden och säkerställa att de
har stöd från skolorna men samtidigt får behålla självbestämmande.

Miljöpartiet föreslår att:
●
●
●
●

Kommunen ger ökat stöd men minskad styrning av elevråden som bör vara fristående från
skolledning men en viktig samtalspartner.
Kommunen skapar en intraprenad med styrelse bestående av lärare samt elever och/eller
föräldrar.
Kommunen låter elever leda Gymnasiefullmäktige och stödjer utvecklingen av den till en
demokratisk arena.
Kommunen erbjuder forum och stöd till stadens elevråd att samverka.

Miljö och hållbarhet i skolan
Miljömedvetenhet ska genomsyra byggande och drift, val av material, energiförbrukning och
transporter i skolan såväl som all annan kommunal verksamhet. Inomhusmiljön ska vara bullerfri och
lugn. Mögel och andra skador ska åtgärdas omedelbart.
Kommunen ta fram riktlinjer i form av en handbok för byggen där minimumkrav finns för lokaler och
gårdars kvalitet och storlek. Som regel bör skolbyggnader byggas klimatsmart och hållbart.
Miljöpartiet föreslår att:
● Uppdrag ges åt förvaltningen att ta fram riktlinjer för nybyggnation i form av en handbok
för hållbara skolor och förskolor med särskilda minimumregler för utemiljöer.
● Arbetet med energieffektivisering av Futurums bestånd intensifieras.

Skolmat
Bra skolmat är grundläggande för elevernas utbildning. Skolmåltiden hjälper eleverna att kunna
arbeta hela dagen och får dem att må bra. Genom att erbjudas miljövänlig skolmat lär sig barn att leva
sunt och ta ansvar för framtiden. Miljöpartiet tycker därför att maten ska vara god, ren och rättvis.

God mat är ett mångtydigt begrepp som handlar om mycket mer än de näringsämnen en maträtt
innehåller. I Örebros skolor vill vi därför kraftigt öka andelen mat som är ekologisk, klimatsmart och
fri från gifter. Vi vill minska matens klimatpåverkan genom att använda mindre kött och mer
grönsaker, bönor och baljväxter. Vi vill lyfta fram närodlade och ekologiska råvaror och fler
vegetariska maträtter. Hälsofarliga tillsatser och transfetter ska inte förekomma alls i skolmaten.
Matsvinnet ska minska i de kommunala köken.
Enskilda vegetariska dagar är inte tillräckligt för att stoppa överkonsumtionen av kött i skolan och
som bidrar till en total konsumtion som är långt över de rekommendationer som finns för hälsosamt
intag. Kommunen behöver ta ansvar för att våra skattemedel används effektivt och till mat som är
hälsosam för barnen, bra för miljön och håller en hög kvalitet. På sikt behövs ett skifte av normen i
kostverksamheten där vegetariskt serveras som regel såvida inte andra kostpreferenser har anmälts.
På så sätt kan kött av sämre kvalitet bytas mot mer grönsaker, bönor och baljväxter med möjlighet till
konsumtion av mer hälsosam fisk och kött av hög kvalitet för de som så önskar.
Nyckeln till att skolmaten ska fungera som just ett verktyg för ökat välmående och koncentration hos
elever är det viktigt att den lagas nära människor, doftar och smakar som god mat ska göra, samt
serveras i en lugn och skön miljö utan stress. För detta behövs ett genomtänkt arbete från tillagningen
i lokala kök till intaget i en lugn matsal tillsammans med pedagoger som inte ska behöva betala för
maten när de arbetar.
Miljöpartiet föreslår att:
●
●
●
●
●
●

Vegetarisk kost införs som norm.
Kommunen ökar andelen tillagningskök.
Huvuddelen av kosten ska vara ekologisk och närproducerad.
Det ska finnas fler rätter att välja på vid varje måltidstillfälle.
Matsvinnet i kommunens kostorganisation ska minska genom ett fortsatt systematiskt
arbete i alla offentliga kök.
Mängden kött ska halveras under mandatperioden, och minska med 15 procent under 2016
från föregående år.

Miljöpartiets förändringar gentemot
majoritetens budget
Budget, ram per enhet

Budget 2016

MP budget 2016

Karolinska gymnasiet

71 104

Kvinnersta gymnasiet

26 819

Risbergska gymnasiet

29 461

Rudbecksgymnasiet

46 879

Tullängsgymnasiet

93 558

Vrginskagymnasiet

99 362

Virginska, introduktionsenheten

19 286

Gymnasiesärskola

69 044

Nämnd

600

Gemensamt

9 103

Psykologstöd

1 311

Skolresturanger

24 102

RG gemensamt

8 914

Reserv, nämndens prioriteringar
Totalt

551
500 094

1500

−200

1300

Miljöpartiets omprioriteringar
Satsning Skolpsykologer

1500

Ianspråkstagande av planeringsreserv

−200

Totalt

1300

Särskilt yttrande

Ärende 10
Ärendenummer: Gy280/2015
”Verksamhetsplan med budget 2016 ”

Gymnasienämnden
Örebro kommun
9 december 2015

Trygg skola med tydligt kunskapsfokus.
Nya Moderaterna har presenterat en budget inför 2016 som lägger fokus och resurser på
skolområdet. En bred och relevant utbildning är central för att säkra en trygg framtid. Vi
vill därför utveckla och förbättra skolväsendet i Örebro kommun. Skolan ska vara en
trygg plats för barn att utvecklas på. Alla föräldrar ska kunna lita på att deras barn
behandlas väl, samlar kunskap och rustas inför vuxenlivet.
Inga barn och ungdomar ska diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religion, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning. Mångfald och acceptans ska prägla skolmiljön.
Ambitionen är att samtliga skolor i Örebro kommun ska vara drogfria. Nya Moderaterna
vill att det ska råda nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling på samtliga
skolor i Örebro kommun.
Vuxenvärlden spelar en avgörande roll i arbetet mot mobbning. Genom en ökad
vuxennärvaro på skolorna kan vi lättare upptäcka och bekämpa våld och trakasserier av
olika slag. Nya Moderaterna menar att alla vuxna i skolan har en plikt att ingripa mot
mobbning.
Människor växer med kunskap och därför ska skolan ha ett tydligt kunskapsfokus. Skolan
ska präglas av mångfald och uppmuntra till acceptans och tolerans. Alla barn och
ungdomar förtjänar en likvärdig skolgång oavsett bakgrund. Undervisningen ska i så hög
utsträckning som möjligt anpassas efter elevernas individuella förutsättningar.
Alla elever ska ges förutsättningarna för att nå sin fulla potential och få den hjälp och det
stöd de behöver för att klara kunskapskraven. För detta krävs att barn och ungdomar
uppmärksammas av sina lärare, och att lärarna har tid och möjlighet att anpassa sin
undervisning efter elevernas individuella behov. Särskilda stödinsatser ska sättas in tidigt
för att förebygga att elever halkar efter i skolarbetet.
För att gymnasieskolan ska leva upp till denna roll som utbildare öka lärarnas
undervisningstid. Kompetenta och engagerade lärare är viktiga för att skapa en
fungerande gymnasieskola. För att öka kvaliteten i gymnasieskolan måste lärarnas och
pedagogernas fokus ligga på undervisningen, inte administration.
Nya Moderaterna vill minska lärarnas administrativa börda och istället öka deras
undervisningstid. Det ger mer tid för att hjälpa och stötta eleverna i deras utbildning.

Mindre pappersarbete innebär även ökad vuxennärvaro på raster och i skolornas lokaler,
vilket bidrar till en lugnare och tryggare miljö för eleverna.
Skolan ska ha en tydlig koppling till arbetsmarknaden och ta hänsyn till elevernas olika
ambitioner och mål. Örebro kommuns gymnasieprogram ska förbereda eleverna för
vidare studier och arbetsliv på ett relevant sätt. Vi vill att samarbetet mellan
gymnasieskolorna och näringslivet ska intensifieras så att eleverna tidigt får förståelse för
vilken betydelse studierna har för deras framtid.
Vi vill att gymnasieskolorna ökar sin tydlighet gentemot eleverna gällande vilka
prestationer som krävs och vilka mål som finns för olika betyg. Vi vill också att alla elever
ska garanteras en träff med studie- och yrkesvägledare varje år. Detta för att tydligare
koppla ihop gymnasiet med högre studier och yrkeslivet. Örebro kommun måste ta ett
ökat ansvar för att gymnasieutbudet svarar mot arbetsmarknaden och att fler elever får en
utbildning som leder till ett jobb eller vidare studier.
De yrkesförberedande utbildningarna ska ge den praktiska kompetens som efterfrågas
inom yrket och därför vill vi moderater öka samarbetet mellan gymnasiet, näringslivet
och Ung Företagsamhet. Att lära elever att ta tillvara på sina idéer, samt att tänka och lära
som en entreprenör, är viktigt under hela skoltiden och speciellt inom yrkesförberedande
studier. Skolan ska erbjuda kurser som ger bra förberedelser för att starta ett eget företag.
Lika självklart är det att de studieförberedande programmen på ett relevant sätt förbereder
sina elever för studier på högskola och universitet. Det kan innebära ett högt tempo och
höga krav, men det minskar också gapet mellan gymnasieskolan och högre studier. Vi
ska stärka samarbetet med Örebro Universitetet.
Alla gymnasieskolor i Örebro ska hålla hög kvalitet oavsett vem som driver dem. Nya
Moderaterna uppmuntrar personalen att ta ett större ansvar för verksamheten.
Med hänvisning till ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Moderaternas grupp i nämnden

Stefan Stark (M)

Datum: 2015-12-09
Gymnasienämnden

Yrkande

Budget och verksamhetsplan2016
Vänsterpartiet genomför inga besparingar på barn- och utbildningsområdet. I
vårt budgetförslag Rättvisare Örebro – en välfärd att lita på finns inga
omprövningskrav eller generella besparingsåtgärder på barn- och
utbildningsområdet.
Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag Rättvisare Örebro – en välfärd
att lita på i ärendets punkt 1. Jag avstår punkt 2. Punkt 3 bifaller jag.
Om detta yrkande inte bifalls kan detta vara att betrakta som en reservation.

För Vänsterpartiet
Pär Ljungvall
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